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P- 558
Curso de Pedagogia
O Resgate do Brincar no Primeiro Ano do Ensino Fundamental
Autores: Daniele Aparecida da Rosa; Joel Ferreira de Almeida Junior;
Orientador: Jacimara Martins Siqueira de Miranda
Resumo: O ato de brincar não é apenas um momento de diversão, é um momento onde a
criança assimila conhecimentos. Na Educação Infantil o brincar é respeitado, mas no primeiro
ano do Ensino Fundamental isso dificilmente ocorre. Diante dessa questão, o foco deste
trabalho foi a implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos, o papel do professor que
acaba tendo uma grande importância nesta questão, pois convive diariamente com a criança.
Neste aspecto o brincar é tido como uma atividade necessária para o processo de
desenvolvimento e aprendizagem, sendo tão importante quanto qualquer outra atividade.

P- 561
Curso de Administração
Recrutamento e Seleção de Pessoas
Autores: Nathani Luz Cestari; Radyges Christine de Moraes;
Orientador: Jonival Ferreira Cortes
Resumo: No mercado de trabalho há muitas dificuldades decorrentes de inúmeros fatores,
como: alta competitividade, grande oferta de mão de obra, nivelamento do conhecimento,
desenvolver outros idiomas e o trabalho em equipe. O mercado de trabalho vem mudando
constantemente, se tornando cada vez mais competitivo e exigindo profissionais mais
qualificados, competentes e comprometidos. Não é à toa que temos a maior taxa de
desemprego desde 2012. Esse crescimento é resultado de 1.747.000 pessoas que antes se
dedicavam somente aos estudos e outras tarefas, e hoje estão em busca de uma vaga no
mercado de trabalho. Para os profissionais de recursos humanos, o desafio é conseguir
escolher profissionais com as características adequadas para suprir as necessidades da
organização em meio à discrepância entre oferta e demanda. Consequência disso é o Brasil ser
o segundo país com maior dificuldade para recrutar.

P- 562
Curso de Administração

Logistica Reversa
Autores: Jéssica Thaís Pereira; Renata Mantovani Teixeira; Cristiana Rodrigues Costa;
Orientador: Vitor Augusto da Silva Fonseca
Resumo: Neste projeto será apresentado um estudo de caso, considerando o retorno de
garrafões de água mineral de 20 litros, com o objetivo de analisar o processo da logística
reversa de uma empresa no segmento de água mineral, abordando os benefícios e as
contribuições sustentáveis com a reutilização dos garrafões. Através disso, primeiramente é
necessário ter entendimento dos conceitos referentes a logística reversa e sua atuação no
mercado de comercialização e distribuição de água mineral. Para isso foram realizadas até o
momento, pesquisas bibliográficas sob o tema abordado.

P- 568
Curso de Farmácia
Plantas medicinais para o tratamento de Diabetes Mellitus II
Autores: Daiane Francine Bezerra Lima Santos;- Camila Cristina Quitzau da Silva;- Andréia de
Pádua Freitas Benetti;
Orientador: Flavio do Rego de Araujo Faro
Resumo: Os medicamentos Fitoterápicos são tão antigos quanto à raça humana, por milhares
de anos civilizações tem confiado em substâncias encontradas na natureza para tratar
doenças. São considerados como substâncias naturais derivadas de uma espécie botânica ou
de origem vegetal (CLAYTON, 2006). Estudos sobre plantas com propriedades hipoglicemiantes
têm aumentado significativamente visando sempre melhorias da terapêutica atual. As espécies
que apresentam melhores perspectivas são a Bauhinia forficata, Syzygium cumini (TELES,
2013).

P- 571
Curso de Administração
Atingindo a eficiência com a aplicação do Just In Time
Autores: - Kathellen Aparecida Ramos Lozano; - Leandro de Deus Lima Felix; - Juliana Arias de
Oliveira;
Orientador: Fernando Marcos de Freitas

Resumo: Devido a crescente concorrência ocasionada pela globalização, às organizações têm
enfrentado desafiantes realidades, podemos citar uma vertente relacionando os preços de
produtos importados abaixo dos oferecidos nacionalmente. A dificuldade das organizações de
estabelecerem padrões e processos capazes de identificar suas dificuldades de gerenciamento
de produção e posicionamento no mercado fez surgir à necessidade de desenvolver
ferramentas que auxiliassem no alinhamento da cultura organizacional com os padrões de
produção e objetivos.

P- 591
Curso de Pedagogia
Aprendendo Ciências com atividade lúdicas é bem mais fácil.
Autores: - Kenia Kislem Oliveira Nunes;- Tamara Ketty Barbetti do Nascimento;
Orientador: Maria de Fatima Fernandes Fujii
Resumo: Com o desenvolvimento de novas tecnologias e importantes descobertas em várias
áreas do conhecimento, o ensino de Ciências está em constante evolução.Este estudo busca
compreender a necessidade de se buscar metodologias inovadoras e dinâmicas, para que as
crianças alcancem o aprendizado do ensino de ciências de forma eficiente e eficaz, oferecendo
um ambiente que busque ampliar os conhecimentos prévios da criança e utilizando recursos
pedagógicos através de atividades lúdicas no ensino de Ciências Naturais.

P- 594
Curso de Pedagogia
Pedagogia hospitalar
Autores: Daiane Cristina Bueno; - Barbara Serra Nicola; - Adrieli Michak;
Orientador: Maria de Fatima Fernandes Fujii
Resumo: A pedagogia hospitalar tem por essência a prática pedagógica fora das unidades
escolares. Durante o processo de internação de alunos- pacientes, o elo entre pacientes,
professores da escola, pedagogo hospitalar e equipe médica, ressalta a necessidade do
trabalho em equipe para que o resultado final seja satisfatório para reinserção da criança/
adolescente em âmbito escolar. A pedagogia hospitalar pode ser implantada de forma lúdica,
recreativa e participativa, deixando de lado a seriedade com que os alunos- pacientes visionam
a aplicação dos currículos.

P- 548
Curso de Farmácia
Tratamento de Gota
Autores:- Fábio Luiz Tomé;- Marcio Osaqui;- Diego Peres Medina;
Orientador: Regiane Cristina Doneda Pavan
Resumo: A artrite gotosa ataca as articulações e estruturas osteo muscular adjacente (1),
provoca inflamação aguda com dor associada, dificuldade de mobilização da articulação
afetada e hiperuricemia (12), acometem principalmente homens acima dos 35 anos de idade,
ou quase que raramente mulheres na pós-menopausa (2), na qual ocorre diminuição e ou
aumento da excreção de ácido úrico (1), formada no fígado a partir da xantina pela ação da
enzima xantina oxidase. (10) Segundo estimativa, cerca de 7% da população adulta apresenta
hiperuricemia, mas somente apenas 1% desenvolve a artrite gotosa.(1)

P- 564
Curso de Administração
Marketing Digital
Autores: Gustavo Bull de Moraes; - Samara Greiciane Pereira; - Ingrid Rosa de Souza; Aurilene Rodrigues Bastos;
Orientador: Elisabete Donadon
Resumo: O marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e
sociais, objetivando suprir necessidades gerando lucro. A internet possibilitou o surgimento do
comércio eletrônico, o e-commerce e seu crescimento se deve muito à mudança de hábito das
pessoas. Num mercado ainda mais competitivo, às empresas identificaram a oportunidade de
conciliar o marketing à internet, originando assim: Marketing Digital, a partir dessa situação
estabelece a questão: Como as empresas tem utilizado do Marketing Digital para influenciar
seus consumidores online na tomada de decisões de compra?

P- 567
Curso de Pedagogia

PEDAGOGIA EMPRESARIAL:
EDUCACIONAIS

ÁREA ORGANIZACIONAL PARA APOIO DE DEMANDAS

Autores: - Alex Junior de Almeida;- Vanessa de Paula Moller; - Eliane Regina Lucarelli;
Orientador: Vittorio Gilberto Zottino
Resumo: O tema pedagogia empresarial se justifica como instrumento, processo e ação que irá
reduzir a defasagem entre a educação formal e a necessidade de qualificação dos recursos
humanos das empresas. A qualificação e o desenvolvimento dos recursos humanos torna-se
desta forma uma variável de sucesso para o crescimento sustentável das organizações,
possibilitando que as mesmas possam assegurar a sua participação no mercado global, em
especial na economia do conhecimento, que vem permeando todos os segmentos do
mercado.

P- 587
Curso de Pedagogia
Método Montessori
Autores: Taísa Luísa dos Santos da Silva; - Giovanna de Andrade e Silva;- Andressa Kanemaru
Chaves;
Orientador: Rosa Virginia Wanderley Diniz
Resumo: No decorrer do curso de Pedagogia se estudam e avaliam diversos métodos
educacionais, ao perceber que apesar de haver métodos considerados melhores do que o
tradicional por muitos estudiosos da educação, não utilizados, decidiu-se averiguar a razão e
comparar o método tradicional com um modelo de educação alternativa, tendo sido escolhido
o método montessoriano, uma vez que o mesmo gerou inquietação por ser muito diferente do
tradicional. Buscamos autores de renome como Sá e Machado para entender melhor o
método montessoriano e o tradicional.

P- 590
Curso de Direito
Direitos Humanos
Autores: João Carlos Romagnoli;
Orientador: Rodrigo Pires da Cunha Boldrini

Resumo: Partindo de uma análise histórica da evolução de proteção do ser humano em
períodos anteriores a Era Cristã tais como; o período do Rei Hamurabi (1.800 a 700 a.C.) que
criou um código, considerado por muitos historiadores com o primeiro conjunto de leis
escritas da humanidade; a Lei das Doze Tábuas, de origem Romana (450 a.C.); a Era Axial (900
a 200 a.C.) que inclui a busca de novos conceitos de moral e ética pelos seres humanos em
várias regiões do mundo e finalmente, com o advento do nascimento de Cristo, a Era Cristã.

P- 596
Curso de Pedagogia
A importância do brincar de faz de conta na educação infantil.
Autores: - Maiara Rodrigues Gomes; - Thais Lima;- Josefa Eliete Gomes da Silva;
Orientador: Maria Guiomar Matheus Mazon
Resumo: O brincar de faz-de-conta origina todas as outras formas de brincar e desenvolve na
criança a afetividade, a autonomia e a cognição, colaborando na formação de um adulto
seguro e independente. Toda e qualquer brincadeira em que a criança esteja envolvida requer
a atenção e a mediação de um adulto, caso haja a necessidade de uma intervenção.

P- 619
Curso de Direito
Adoção Internacional
Autores: - Isabela Cano Aguiar;
Orientador: Ricardo Alves Hessel Reimberg
Resumo: Apesar da adoção internacional figurar como última opção pela lei brasileira, ainda é
um meio de permitir que crianças e adolescentes tenham uma família, considerando ainda que
os estrangeiros buscam adotar crianças e adolescentes que estão fora do perfil almejado por
adotantes brasileiros. A adoção internacional possui muitos obstáculos, asseverados pela Lei
nº 12.010/09 que buscou enrijecer o procedimento. O intuito do legislador foi resguardar
ainda mais a criança, sendo seu melhor interesse e segurança, pois existe o problema do
tráfico internacional de crianças.

P- 622
Curso de Nutrição
MECANISMOS DA ENDOTOXEMIA METABÓLICA, CONSEQUÊNCIAS CLÍNICAS E NUTRIÇÃO
APLICADA
Autores: - Ana Celia Meirelles Tassinari Amaral Gurgel Dias de Aguiar; - Jorge Scarasati
Pereira;- Denise Cheavegatti;
Orientador: Bruna Juliana Aparecida Guimaraes Franca
Resumo: A microbiota intestinal é de suma importância para a regulação das funções
imunológicas e metabólicas. Na disbiose, há a instalação da endotoxemia metabólica.
Procurou-se fundamentar o processo de endotoxemia metabólica como um corolário do
desequilíbrio da microbiota intestinal com consequências locais e sistêmicas, como inflamação
crônica subclínica, geração de estresse oxidativo e DCNT. Assim, torna-se evidente o papel do
nutricionista no tratamento e na prevenção deste quadro, através nutrição aplicada ao
reequilíbrio da microbiota e melhoria do quadro de endotoxemia metabólica.

P- 625
Curso de Direito
Crimes contra a Previdência Social
Autores: - Daiane Cândida Dias;
Orientador: Jose Jorge Tannus Junior
Resumo: O primeiro capítulo do trabalho visa demonstar a historia, conceito, principios da
Seguridade Social e respectivamente da Saúde, Assistência Social e principalmente da
Previdência Social. O segundo capítulo trata dos tipos de beneficios e as modalidades de
custeio para a Previdência Socia. E o capítulo terceiro descreve os crimes previdenciarios e
suas penas, extição da punibilidade e quais os principais crimes cometidos contra o sistema da
previdência social. O quarto capítulo trata das consequências desses crimes para a sociedade,
e por fim a conclusão à respeitos dos crimes previdenciarios

P- 648
Curso de Direito
CRIMES AMBIENTAIS – PUNIBILIDADE DA PESSOA JURICA E FÍSICA E DOSIMETRIA DAS PENAS

Autores: - Giovanna Dias Verissimo;
Orientador: Svetlana Vladimirovna Biletsky
Resumo: Das demais Constituições modernas,a Constituição Federal Brasileira de
1988,dispensou uma especial atenção ao assunto Meio Ambiente,destinando um
capítulo,único,que trata apenas da especificação de sua proteção e preservação
tento,também,além deste capítulo,diversas normas em seu Texto Constitucional,abordando
acerca deste tema, que tem como objetivo cuidar de um bem jurídico INDISPENSÁVEL para a
vida das atuais e futuras gerações.Na mesma linha de raciocínio,o autor,JOSÉ AFONSO DA
SILVA enfatiza que “o Capítulo do Meio Ambiente é um dos mais importantes e avançados da
Constituição de 1988”.

P- 654
Curso de Direito
Direito Digital, uma nova prática jurídica.
Autores: - Mara Sandra Araujo do Nascimento;
Orientador: Svetlana Vladimirovna Biletsky
Resumo: Dentro do Universo WEB cada elemento tem sua função, propriedade e resultado
específico. Muitos destes elementos se utilizados com negligência podem gerar consequências
irreparáveis quer seja à uma pessoa física ou jurídica. Enfim, estes delitos geram danos às
vitimas, conforme o caso. Mas também são estes mesmos elementos que se aplicados em sua
outra interface tornam-se recursos probatórios irrefutáveis. Para melhor compreensão, o
estudo buscará apresentar as referências e tendências jurídicas a serem exercidas para que os
operadores do direito desenvolvam esta nova competência.

P- 657
Curso de Pedagogia
educação: autismo alfabetização
Autores: - Ester Magda Alves Maximo da Silva; - Luciana Lima Oliveira;
Orientador: Eliete Rodrigues
Resumo: A escola na contemporaneidade,é palco de novos fenomenos e exigencias sociais que
requerem um novo ollhar acerca da alfabetização .Esses fenomenos estão relacionados á

adequação da escola á sociedade,pois entende-se que todos tem direito a Educação .Pensando
no processo de Alfabetização dos alunos autistas ,este trabalho tem o objetivo de contribuir
atraves da pesquisa bibliográfica realizada para a busca de meio e estratégia que possam ser
utilizadas pelo professor para o desenvolvimento de propostas de alfabetização de alunos com
estas caracteristicas. Partindo do pressuposto que o autista aprende normalmente atraves de
informações visuais ,torna-se necessário conhecer as características individuas.

P- 680
Curso de Engenharia de Produção
Implementação de SAC em indústria de produtos para construção civil
Autores: - André Luiz da Silva Diogo;- Reginaldo da Silva Carvalho; - Valéria Aparecida de Souza
Marques;
Orientador: Vittorio Gilberto Zottino
Resumo: O objeto da pesquisa é uma empresa de fabricação de portas e Janelas fábricadas em
PVC, com abrangencia nacional de mercado, Este trabalho será apresentado à diretoria da
empresa, para que possa ser implementado, atendendo as expectativas do mercado

P- 683
Curso de Pedagogia
A importância da filosofia na formação do professor
Autores: - Bianca Petenão Pereira; - Ana Carolina Sanches Veiga;
Orientador: Rosa Virginia Wanderley Diniz
Resumo: O trabalho diz respeito à importância da filosofia para a formação de um educador
crítico, visando a transformação social, sendo estruturado em três partes: filosofia; educador
crítico; filosofia e educação. Na primeira parte aborda-se a filosofia como um todo, e a
importância do filosofar para análise do significado das coisas e reflexão prática da vida
humana. A segunda parte fala sobre o educador crítico, apresenta o potencial do professor
como agente transformador, levando sempre em conta a subjetividade de cada educando,
pensando em torna-lo um cidadão com valores e princípios a ponto de tomar suas próprias
decisões no dia a dia. A terceira parte vem com a junção de filosofia e educação, relacionandoas para analisar e solucionar problemas educacionais, pensando a educação mediada
filosoficamente, gerando um cidadão crítico e autônomo para a sociedade.

P- 686
Curso de Farmácia
AVALIAÇÃO ENZIMÁTICA DA CELULASE NA EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE CAFÉ VERDE (coffea
arábica, L).
Autores: - Andreia Flores Do Nascimento; - Fernanda Cuoghi Milnitsky;- Cintia Alves Feitosa;
Orientador: Fernanda de Cassia Frasson Carvalho
Resumo: O café pertence à família Rubiaceae, a planta do café pertence ao gênero Coffea.
Devido ao sabor e aroma, o café se tornou um hábito mundial. Em sua composição apresenta
compostos com funções benéficas como: efeito anticarcinogênico, ação antioxidante e ação
anti-inflamatória. Celulases são um grupo de enzimas hidrolíticas, capazes de acelerar a
quebra das ligações glicosídicas, presentes nas moléculas de celulose. A técnica de extração
com solventes orgânicos consiste em expor um solvente em contato com a matriz vegetal,
para que ocorra o arraste do óleo pelo solvente utilizado.

P- 709
Curso de Educação Física Licenciatura
Importancia dos jogos pré-desportivo no ensino fundamental
Autores: - Ricardo Ortiz de Camargo; - Cleiton Antônio dos Santos; - Fabio de Moura Ribeiro;
Orientador: Ricardo Stochi de Oliveira
Resumo: A Educação Física escolar no ensino fundamental é um espaço para desenvolver
atividades físicas e lúdicas, por meio das práticas esportivas. De acordo com Darido apud
Barros et. al.(2007), por volta da década de 70 houve uma esportivização.A utilização é sem
restrições dos jogos pré-desportivos, que o jogo se torne o método de aprendizagem propício
a construção do conhecimento,com atividades variadas por meio dele movimentos básicos
onde a criança pode realizar a sua prática esportiva normal ou orientada, sendo um facilitador
na iniciação esportiva no esportiva no ensino fundamental.

P- 552
Curso de Administração

A Qualidade de Vida no Trabalho
Autores: - Letícia Nunes de Andrade;- Greice Millena da Silva;- Ricardo de Paula Pelais dos
Santos;
Orientador: Adriana Regina Bisterzo Pires
Resumo: O objetivo deste trabalho consiste em analisar fatores que influenciam a qualidade
de vida no trabalho dentro de uma organização e discutir suas abrangências além de
dimensionar sua contribuição ao ambiente de trabalho. Expor que o método bem
desenvolvido pode vir a afetar diretamente a vida dos indivíduos e alavancar os resultados da
organização. O atual mercado tem exigido das empresas estratégias para que o ambiente de
trabalho proporcione bem-estar ao colaborador, neste contexto, surge questões quanto à:
qual a importância da organização investir em programas para melhorar a QVT de seus
colaboradores; bem como, utilizando de revisão bibliográfica constatar quais seriam os
benefícios esperados pelas empresas que o aplicam e analisar como seria a correta aplicação e
possíveis dificuldades para a aplicação deste método. A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é
uma medida com a qual as organizações procuram visar sempre a compreensão das
necessidades dos colaboradores. A QVT, nos dias atuais, tem papel de agregar valor nas
organizações, com intuito de ser competitivo em um mercado tão amplo e trazendo retornos
em produtividade e nos processos internos. E em meio as mudanças sociais, empresariais e
tecnológicas as pessoas tiveram que se adaptar aos avanços e exigências para conseguir suprir
as necessidades com sucesso e conseguir procurar meios para a auto realização do
colaborador.

P- 575
Curso de Farmácia
Síndrome de West - tratamento
Autores: - Valdinei Fernandes Santana; - Priscila Alves Primo de Araújo; - Adayelle Steffany
Chireia ;
Orientador: Dreisson Aguilera de Oliveira
Resumo: A Síndrome de West, chamada de Espasmos Infantis, foi descrita em 1841, pelo
médico inglês Willian James West, caracterizada por salvas de espasmos. Cerca de 100 anos
mais tarde, outros autores descreveram o padrão eletroencefalográfico dessas crises
denominando: Hipsarritmia. Definindo como uma atividade cerebral caótica de grande
amplitude (MATTA, 2007). Também chamada de Espasmos infantis, além de ser um tipo de
crise, corresponde a uma síndrome de múltiplas causas (ANTONIUK, 2000). Essa síndrome tem
como características essenciais: espasmos musculares, deterioração mental (PACHECO, 2012).

P- 578
Curso de Direito
Salário Maternidade, e afronta ao principio da isonomia
Autores: - Amanda Alves de Almeida;
Orientador: Jose Jorge Tannus Junior
Resumo: Este trabalho trata do benefício de salário maternidade oferecido para as seguradas
do Regime Geral de Previdência Social em caso de gravidez. Mais especificamente, trata do
período de carência exigido para a contribuinte fazer jus à concessão desse direito e a
diferenciação que a norma jurídica traz quanto a sua obrigatoriedade, uma vez que apenas
algumas categorias de contribuintes precisam cumpri-lo. Como o beneficio é uma forma de
assegurar a remuneração da trabalhadora neste período, sua concessão não deve ser
dificultada para determinada categoria, deveria ser igualada a todas.

P- 581
Curso de Direito
INVETÁRIO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Autores: - Tamires Fuste;
Orientador: Fabio Jose Savioli Bragagnolo
Resumo: Antes de 2007, o único procedimento para conseguir instaurar um inventário, era
somente pelo meio tradicional, que toda e qualquer situação era tramitada no Judiciário.
Porém, como a responsabilidade do legislativo é sempre manter e tornar a vida dos cidadãos
mais simples e menos burocrática, criaram a Lei nº 11.441/07, pensando em facilitar e
simplificar a vida de quem, principalmente, desfrutou da infelicidade de perder um ente
querido. Sendo assim, a lei citada a cima, ganhou uma recente reforma e atualmente está em
vigência a lei nº 13.105/15, sendo ela, o novo Código de Processo Civil.

P- 584
Curso de Engenharia de Controle e Automação
O USO DA ROBÓTICA NA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Autores: - Marina Caroline de Jesus; - Marcio Roberto Palaro; - Leomar Romano;
Orientador: Leandro de Freitas Velozo
Resumo: Neste trabalho iremos demonstrar a automação de um processo de montagem do
pneu estepe no porta-malas do veículo. Para essa automação foram utilizados dispositivos
como um Controlador Lógico Programável e um robô de seis eixos, fazendo a integração entre
os mesmos. Esses dispositivos melhoram os índices de produtividade e qualidade, além de
reduzirem e eliminarem riscos de acidentes e também problemas ergonômicos. Hoje quando
falamos em automação de um processo é quase impossível não utilizarmos nenhum desses
dispositivos nesse processo de automação.

P- 607
Curso de Direito
Reflexos do novo codigo de processo civil no codigo de processo do trabalho
Autores: - Letícia Marianelli Colitti;
Orientador: Fabio Resende Nardon
Resumo: Este trabalho tem como finalidade discutir os principais reflexos do Novo Código de
Processo Civil no Processo do Trabalho. A Consolidação das Leis do Trabalho é dispositivo legal
do ano e 1943 e, desde então, o processo do trabalho tem adquirido cada vez mais
complexidade haja vista a crescente competência da justiça do Trabalho, principalmente após
a Emenda Constitucional 45/04, razão pela qual o processo trabalhista se utiliza das regras de
direito processual comum, em casos de omissão do Instrumento consolidado e
compatibilidade com os principais trabalhistas.

P- 613
Curso de Direito
A Necessidade da Descriminalização do Aborto no Brasil
Autores: - Kátia Alberico;
Orientador: Alexandre Soares Ferreira
Resumo: Com o avanço da medicina e da ciência, pode-se compreender a formação e
desenvolvimento do feto e a partir de que momento o embrião se torna um feto. Os princípios

constitucionais são aclamados por ambos os lados, defensores e opositores do aborto, pois a
vida é o que está em questão.
O Código Penal Brasileiro é de 1940 e este crime merece ser revisto, pois, a realidade é que no
Brasil o aborto ocorre em larga escala, e o que se objetiva é salvar a vida de milhares de
mulheres pobres e carentes, por que as que possuem recursos, estas conseguem fazer o
aborto com segurança e descrição.

P- 616
Curso de Pedagogia
Contos Clássicos no Ensino Fundamental
Autores: - Sara Roberto Soares Fontes; - Thais Mara Jacob Moreira; - Beatriz Pereira Viana;
Orientador: Jacimara Martins Siqueira de Miranda
Resumo: Os contos de fadas são importantes para o desenvolvimento intelectual, psicológico e
social da criança e podem, segundo Bettelheim (1980), auxiliar a criança no enfrentamento das
questões existenciais de todo o ser humano. Além disso, através dessas narrativas o indivíduo
também exercita a imaginação, ato que amplia o processo criativo e é imprescindível para o
brincar de faz de conta. Portanto, é evidente a relevância que este gênero pode ter sob o
imaginário infantil, pois é através dele que as características criativas do ser humano surgem,
capacitando-o para compreender o mundo.

P- 636
Curso de Direito
Imunidade Tributária dos Templos de Qualquer Culto
Autores: - Cleber Perini;
Orientador: Fabio Jose Savioli Bragagnolo
Resumo: O presente trabalho, busca compreender, ou seja, entender como funciona a
Imunidade tributária dos Templos de qualquer Culto. Tem como finalidade expandir o
entendimento do assunto que é bastante comentado entre as entidades Federativas. Para que
possamos entender a expressão e o conceito de Imunidade, num primeiro momento,
precisamos lembrar que Imunidade se trata de norma Constitucional, ou seja, não
encontramos o tema fora da Constituição Federal. Funciona também como um limitador na
atuação tributária das entidades Federativas.

P- 639
Curso de Engenharia de Controle e Automação
Automação residencial
Autores: - Leonardo Scarton; - Gabriel Henrique Rodrigues da Silva; - César Manoel Lopes;
Orientador: Leandro de Freitas Velozo
Resumo: Com o constante aumento da população, crescem também o número de idosos e
deficientes físicos. Com isso surge a ideia de utilizar a automação em prol de pessoas com
necessidades especiais focado principalmente em cadeirantes e idosos, sabemos que a
automação residencial está em constante crescimento, porem os preços para se obter um
sistema automatizado são muito altos, então o foco de nosso trabalho é diminuir custos e
melhorar a acessibilidade ao nosso público específico. Em dados apurados pelo IBGE existem
cerca de 13 milhões de pessoas com pelo menos alguma deficiência física no brasil.

P- 642
Curso de Engenharia de Produção
APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS CAD/CAM NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO
Autores: - Edilson Galindo Martins; - Gustavo Kaic Correa; - Cristian da Silva Costa;
Orientador: Fernando Augusto Maron
Resumo: Existem várias ferramentas de auxílio à Engenharia e à Manufatura, tais como: CAAD,
CAD, CADD, CAE, CAM, etc. Cada uma desenvolvida para abranger uma área em específico,
tendo os profissionais relacionados à ferramenta como parte do corpo técnico de
desenvolvimento da mesma. A aplicação da ferramenta de CAD/CAM a ser utilizada no projeto
e manufatura é mais do que simplesmente analisar o custo versus benefício, temos que saber
quais são os dados a serem processados e qual o tipo de saída que queremos, pois existem
ferramentas CAD especificas para cada segmento.

P- 645
Curso de Direito

Alienação Parental
Autores: - Caroline da Costa Lopes;
Orientador: Ricardo Alves Hessel Reimberg
Resumo: A Síndrome alienação parental é um tema que vem ganhando espaço na atualidade,
e trata-se de um conjunto de ações por parte de um dos genitores, o qual acaba por induzir a
criança a evitar e desprezar o outro genitor. Depois de muito tempo sem a sua devida
relevância, vamos destacar as mudanças ocorridas após os estudos apresentados sobre o
tema. Nossa sociedade esta evoluindo ano após ano em todas as esferas, e muitas vezes os
membros dessa sociedade não conseguem acompanhar e lidar com certos conflitos. Vamos
aprender causas e consequências dessa síndrome e o papel da guarda compartilhada

P- 668
Curso de Medicina Veterinária
Análise da Complacência do sistema respiratório, em cavalos, submetidos a ventilação
mecânica volume controlada, em decúbito dorsal
Autores: - Ivan Castro de Oliveira ; - Thiago Antonio Zinetti; - Felipe Prado de Oliveira;
Orientador: Rafael Correa Neves
Resumo: O fenômeno da respiração em mamíferos está relacionado a diversos fatores,
resultando em diferentes pressões e volumes de ar inspirados e expirados, durante seu ciclo. O
ciclo respiratório é composto por inspiração, aumento do volume do tórax e pulmões, em que,
o tórax é aumentado pela contração do diafragma e por movimento de costelas no sentido
cranial para fora (REECE.W.O, 2006). Enquanto a expiração consiste na diminuição do tamanho
do tórax e dos pulmões com o fluxo de saída de volume (GUYTON & HALL, 2011). O padrão
respiratório varia pouco entre as espécies de mamíferos, sendo as fases inspiratória e
expiratória suave e simétrica, geralmente. Uma exceção a regra é a espécie equina, na qual
existem duas fases durante a inspiração e duas durante a expiração (REECE.W.O, 2006). Os
ciclos respiratórios geralmente são contínuos, entretanto na anestesia, pode haver intervalos
entre os ciclos, e os intervalos podem se alongar com o aumento da profundidade anestésica.
Dentre os tipos de respiração podemos citar o padrão abdominal que predomina durante a
respiração normal, silenciosa, sendo caracterizado por movimentos visíveis do abdômen
geradas pela compressão visceral, quando o diafragma contrai, e o padrão costal,
caracterizado por movimentos pronunciados nas costelas, quando a respiração se torna difícil
ou durante condições dolorosas (REECE.W.O, 2006). A complacência pulmonar é a medida de
distensão dos pulmões, sendo determinada pela medida da alteração do volume pulmonar,
onde as unidades-padrão são milímetros (ou litros) por centímetro de agua. Existem fatores
fisiológicos e patológicos que interferem na complacência de um animal (IOTTI, 2004). O
primeiro equipamento de ventilação mecânica foi projetado em 1927, por Philip Dinker, e

denominado pulmão de aço ou iron Lung; consistia na entrada do paciente em uma câmara, na
qual, era gerado uma pressão extra-torácica sub-atmosférica, levando assim, a entrada de
volume no sistema respiratório, pelo mecanismo de pressão negativa. Contudo, 30 anos
depois, em 1957, o engenheiro da aeronáutica Forrest Bird criou o Bird Mark-7, o primeiro
ventilador mecânico que funcionava à pressão positiva produzido em larga escala. Desde
então, os ventiladores mecânicos sofreram notórias melhorias, até os atuais sistemas
microprocessados de ventilação à pressão positiva. A manutenção da função respiratória
adequada é de extrema importância para uma anestesia segura. Em grandes animais, o
diafragma se inclina diagonalmente para baixo e para frente, de modo que os pulmões se
encontram sobre os órgãos abdominais quando o animal está em pé. Ao posicionar estes
animais em decúbito dorsal, durante a anestesia, os órgãos abdominais realizam compressão
direta nos lobos pulmonares, diminuindo assim a capacidade residual funcional do sistema
respiratório (Nyman G, 1990). Estudos radiográficos em equinos mostraram que áreas
radiopacas difusas se desenvolveram no pulmão inferior no cavalo dentro de 20 min após a
indução da anestesia (McDonell WN, 1979). Altas frações de oxigênio (FiO2) durante a
anestesia também foram relacionadas ao aumento de atelectasia em cavalos hígidos (Staffieri
et al., 2009). Tal atelectasia também descrita por MARNTELL.S, 2005 foi persistente mesmo
após a diminuição da FiO2, o que determina a queda da capacidade residual funcional no póscirúrgico imediato, podendo se estender por vários dias (HEDENSTIERNA.G, 2010) (Figura.1). O
aumento excessivo da pressão de CO2 ou hipoxemia moderada prolongada podem causar
algum grau de disfunção orgânica, como lesão renal, miocárdica ou nervosa central, além de
uma recuperação anestésica não ideal, expondo o equino a possibilidade de fraturas e
miopatias (McDonell.W.N & Kerr.C.L, 2013). A queda do tônus muscular respiratório provoca
uma diminuição da capacidade residual funcional (FRC), e a queda da complacência pode ser
atribuída ao colapso pulmonar e ao fechamento das vias aéreas. O aumento da resistência das
vias aéreas pode ser relacionado com a redução do volume pulmonar e a diminuição das
dimensões das vias aéreas. Funções pulmonares também são afetadas por fármacos usados
durante a anestesia, podendo influenciar nos volumes pulmonares, resistência respiratória e
na própria frequência, junto a relação V/Q, que expressa a relação entre o volume (V) e a
perfusão pulmonar (Q); podendo levar a complicações trans e pós operatórias (Saraswat.V,
2016). A ventilação mecânica em equinos é uma prática que, há algum tempo, é empregada
para a espécie. Quando feita de maneira correta, respeitando uma fração inspirada de O2
adequada e volume garantido, apresenta vantagens que vão desde a diminuição da atelectasia
alveolar até o aumento da pressão parcial de O2 e diminuição da pressão de CO2 (III Consenso
Brasileiro de Ventilação Mecânica, 2007). Porém, as manobras de recrutamento, bem como a
dinâmica das forças dentro da caixa torácica durante a ventilação mecânica, ainda são
assuntos em estudo. Um dos valores a ser considerado durante a ventilação mecânica é o
cálculo da complacência, sendo essa definida pelo volume movimentado no sistema
respiratório para cada unidade de pressão produzida no interior do mesmo (IOTTI, 2004). Essa
variável ainda pode ser separada em complacência da parede torácica (Cw) e complacência
pulmonar (CL), sendo, essas, úteis na prevenção da hiperinsulflação alveolar e principalmente
da atelectasia causada pelo decúbito. Para tal, a estimativa da pressão trans-pleural pode ser
realizado através de técnica de balão esofágico; técnica essa que a anos é utilizada pela
medicina humana, com o pressuposto de que a pressão esofágica reflete a pressão transpleural baseando-se na noção de que o movimento na pleura adjacente é transmitido ao

esôfago(J. Milic-Emili, 1964).O isolamento das complacências, bem como a identificação da
pressão trans-pleural, torna possível uma ventilação única para cada indivíduo, já que,
expressa a capacidade do sistema respiratório de cada paciente expandir. Isso evita uma
ventilação com alto volume corrente, muitas vezes relacionado a estresse e lesão pulmonar
(OTSUKI, D.A 2002).

P- 712
Curso de Educação Física Licenciatura
A importância do profissional de educação física, na educação infantil em escolas municipais.
Autores: - Fabio Junior Luiz do Nascimento; - Eduardo da Silva;
Orientador: Luiz Guilherme Bergamo
Resumo: O artigo 26 da LDB, Lei Diretriz e Base nos revela que a Educação Física integrada a
proposta pedagógica na escola se faz obrigatória, e o artigo 29 relata que a Educação Infantil,
sendo a primeira etapa da Educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral
da criança até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Porem
baseados nos artigos 26º e 29º conclui-se que a educação física é obrigatória nesse nível de
ensino, mas não determina quem deve atuar nesse componente curricular. Mas quem deve
ministrar as aulas de Educação Física na Educação Infantil?

P- 715
Curso de Educação Física Bacharelado
O Exercício Físico Regular na melhoria da Autonomia dos Idosos
Autores: - Ariane Alves de Oliveira; - Alison Pinheiro da Silva;5 - Douglas Alves Macedo Santos;
Orientador: Ana Lucia Ratti Brolo
Resumo: Na atualidade, com o aumento da expectativa de vida dos cidadãos, a expansão da
população idosa no Brasil se torna cada vez maior ao longo dos anos, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2002. Os seres humanos passam por
transformações biológicas, psicológicas e físicas, e com os efeitos deletérios que a faixa etária
avançada proporciona, a prática de exercícios físicos regular é imprescindível, proporcionando
benefícios em longo prazo. Nesse sentido, é extremamente importante compreender esse
público idoso, com o propósito de contribuir para sua autonomia.

P- 738
Curso de Ciências Contábeis
O desafio do terceiro setor
Autores: - Mirlene Oliveira de Azevedo; - Rosimeire Carvalho; - Cristiani Dias de Oliveira
Arantes;
Orientador: Carlos Alberto Dean
Resumo: Com o aumento das instituições e fundações o Estado viu a necessidade de criar
regras de criação e administração desse seguimento, para que não houvesse desvios de
dinheiro público, privado e enriquecimento ilícito. Para que funcione de maneira organizada e
justa, é necessário que as instituições atendam as exigências de registros e normas contábeis,
a fim de demonstrar em sua total transparência as atividades que são feitas por elas.

P- 744
Curso de Ciências Contábeis
Contabilidade do terceiro setor
Autores: - Laís Monique Reis; - Osmar Pinati Junior; - Lucas de Castro Albertin; - Rodrigo
Ferreira Villalva;
Orientador: Grieco Rodrigo Bossardi
Resumo: O terceiro setor surgiu como solução da necessidade vista do governo em alcançar
determinados pontos da sociedade para com suas obrigações, tais como de educação, cultura,
lazer, esporte, saúde, meio ambiente, entre outros. Deste ponto surgiu a iniciativa privada,
visando suprir tais necessidades a partir de organizações sem fins lucrativos. Para estas
entidades, é de suma importância a transparência e regularidade fiscal, tanto para
confiabilidade de investidores para angariar fundos, quanto para obtenção de isenções fiscais
para qual o governo pode lhe dispor.

P- 747
Curso de Educação Física Licenciatura
Psicomotricidade educaçao fisica e jogos infantis

Autores: - Crisley Daniele Toewe de Souza; - PERCI RODOLFO TOEWE DE SOUZA; - Wilson
Aparecido de Azevedo;
Orientador: Ana Lucia Ratti Brolo
Resumo: O avanço tecnológico tem provocado mudanças nas relações humanas na virada do
século XXI e influenciado a rotina das crianças em fase de desenvolvimento. A realidade atual
levou a mulher para o mercado de trabalho, em busca de melhores condições de vida para sua
família e, isso reflete na ida cada vez mais cedo da criança à escola. As condições de segurança
e trânsito também alteraram a cultura da criança que antigamente brincava livremente nas
ruas e praças.

P- 799
Curso de Direito
Da relação sucessória no casamento e união estável
Autores: 506795 - Douglas Peregrino;
Orientador: Fabio Jose Savioli Bragagnolo
Resumo: A fim de estudar melhor essa questão, serão observadas as leis que protegem os
membros dessas modalidades de união no Direito brasileiro. Tudo isso para que se esgotem as
dúvidas. E para cumprir tal meta, de forma clara e objetiva. No primeiro capítulo foi feito o
estudo dos principais aspectos do Casamento; no segundo capítulo, o estudo da União Estável,
e no terceiro capítulo foram analisados os efeitos sucessórios. Frisa-se que o conteúdo
estudado dentro deste tema é direcionado para as principais características que distinguem
estas formas de união.

P- 597
Curso de Nutrição
Os benefícios da intervenção nutricional em pacientes com Lupus.
Autores: 51304609 - Izabela Magri Urias de Siqueira;51305045 - Natália Cristina
Ferrareto;51406734 - Rafaela Tomazini;
Orientador: Maria de Fatima Fernandes Fujii
Resumo: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica, de causa
desconhecida e de natureza autoimune, que incide, principalmente, em mulheres jovens.
Portadores de lúpus apresentam diversos sintomas que podem comprometem a qualidade do
seu dia-a-dia.

É uma doença autoimune que produz inflamação crônica e promove acometimento de vários
órgãos e sistemas. O paciente apresenta manifestações primárias, como febre,
emagrecimento, fraqueza, perda de apetite e desânimo e manifestações específicas
dependerão do órgão afetado.

P- 600
Curso de Administração
Prestação de Serviços
Autores: - Luis Carlos de Souza Poço; - Nilton Luis Fatore; - Carolina da Silva Antonio;
Orientador: Leonel Lourenco Prado
Resumo: Qual o motivo que devemos substituir a radiografia ou(gamagrafia ),por ultrassom
nas construções de tubulação de gás nas áreas urbanas? Este estudo busca comparar e
demonstrar a importância da substituição dos métodos de avaliação de solda em dutos de gás.
Primeiramente se faz necessário, saber a importância da construção desses dutos de gás, pois
os mesmo são utilizados para que o consumidor tenha acesso ao gás natural. De acordo com
publicação de toda matéria, artigo revisado em 03/03/2016. O gás natural apresenta
vantagens em relação a outras fontes de energia, tais como: o gás natural é limpo, menos
poluente comparado ao carvão ou óleo diesel, e mais leve que o ar,tem um fornecimento
continuo,mais seguro do que o gás de botijão. Como é canalizado não precisa ser armazenado
em botijões, cilindros ou centrais de abastecimento. Em caso de vazamento, o gás dissipa-se
rapidamente. Nunca falta gás em casas, indústrias, comércios e postos de abastecimento. O
gás natural diminui os custos de operação e manutenção nas indústrias em relação a outros
combustíveis fosseis ou mineral. Conforme fonte do governo do estado da Bahia (Bahia gas).
Para que este gás seja transportado desde as jazidas e dos poços de produção aos pontos de
distribuição e consumo a um preço competitivo, é necessário á construção de longos e
extensos, gasodutos com os mais variados diâmetros e traçados, já que geralmente as bacias
sedimentares onde se localizam os campos produtores são normalmente distantes dos centros
consumidores. Conforme explica o vídeo produzido pelo portal Brasil. Os poços podem estar
em locais de difícil acesso, no meio de matas, por exemplo, ou no mar, algumas vezes em
águas profundas. O processo de implantação de um empreendimento para disponibilização do
gás natural ao consumidor final tem custo elevado porem com retorno certo e rápido,
seguindo a mesma lógica de Custo x Qualidade x Tempo, tanto para o produtor quanto para o
distribuidor.

P- 623

Curso de Administração
Gestão de Pessoas: Delegação de Tarefas
Autores: - Ana Paula Stahl Pereira;- FLAVIA DE MORAES; - Daniele Maria de Sá; - Larissa
Barbosa Sanches;
Orientador: Rinaldo Cesar da Silveira
Resumo: Este trabalho abordará sobre como a delegação de tarefas atua e contribui para as
empresas nos dias de hoje. O mundo coorporativo hoje passa por grandes mudanças e as
empresas entendem que o líder e o gestor da atualidade devem saber delegar, e cada vez mais
os colaboradores que são liderados por esses gestores estão executando e trazendo resultados
com autonomia, o que diminui o tempo entre as tarefas e não concentra tudo na gestão
central.

P- 626
Curso de Direito
Direito de Família: Contemporaneidade Familiar - Novos arranjos familiares.
Autores: - Paulo Ramos dos Santos;
Orientador: Camila Alves Hessel Reimberg
Resumo: Conceitua-se a contemporaneidade da família pelo alto espectro de abrangência que
ela passou a ter, legitimando outras entidades familiares que diferem do conceito de família
nos primórdios da humanidade e que considerava o sagrado matrimônio como a única
maneira de se constituir uma família, sendo esta indissolúvel. Houve ao longo do tempo uma
tentativa de adequação legislativa, mas sempre a reboque destas mudanças que passou a dar
maior ênfase ao afeto e felicidade.

P- 629
Curso de Direito
Responsabilidade Civil do Empregador nos Acidentes de Trabalho
Autores: - Marcelo Marques;
Orientador: Camila Alves Hessel Reimberg

Resumo: O presente estudo teve como objetivo abordar aspectos relacionados a
responsabilidade Civil do empregador nos acidentes de trabalho, seu conceito, elementos,
pressupostos, espécies, regras, e suas principais teorias que são a responsabilidade civil
subjetiva e objetiva. A evolução que o Código Civil de 2002 trouxe em seu artigo 927,
parágrafo único, a aplicação, independente de culpa das atividades de risco, e o advento da
Emenda Constitucional nº45/2004, que passou a competência de julgar as ações decorrentes
de acidentes de trabalho para a Justiça do Trabalho.

P- 652
Curso de Engenharia de Controle e Automação
PRÓTESE DE MÃO E ANTE-BRAÇO CONFECCIONADA EM IMPRESSORA 3D
Autores: - Rafael De Melo Silva; - Érica Gonzaga de Camargo; - Guilherme Ferreira da Cruz;
Orientador: Leandro de Freitas Velozo
Resumo: Segundo pesquisas, no mundo existem mais de um bilhão de pessoas que convivem
com algum tipo de deficiência, e em muitos casos necessitam de próteses para suprir a
ausência de um membro funcional. Comunidades economicamente desfavorecidas, ou seja,
pacientes que dependem exclusivamente do Sistema Unificado de Saúde (SUS) tornam-se o
principal público alvo do presente projeto. Nesse contexto a proposta é a customização de
próteses por meio da impressão em 3D, tornando-as acessíveis às pessoas mais carentes e
também às crianças que trocam de prótese.

P- 655
Curso de Engenharia de Produção
Sistemas de dosagem de metionina líquida, estudo de caso em uma empresa do segmento
de nutrição animal.
Autores: - Valdinei Aparecido dos Santos; - Gabriel Del Sarto de Moura ; - Kevin Kenji Giboshi;
Orientador: Marcone Pereira Medina
Resumo: Atualmente somamos 7,5 bilhões de pessoas no mundo e as estimativas apontam
para aproximadamente 10 bilhões pessoas até 2050, nesse contexto a produção e
comercialização de carne vem crescendo constantemente nos últimos anos, tanto no mercado
interno como no mercado externo, acompanhando o crescimento populacional mundial. A fim
de otimizar resultados, indústrias produtoras de carne têm usado suplementos que
maximizam o rendimento e produtividade dos animais de corte. O suplemento mais utilizado

para esta finalidade é a metionina. Durante a produção de ração animal, a injeção de doses
precisas desse líquido é extremamente importante tendo em vista que a metionina é
ingrediente essencial na fabricação de ração animal e consequentemente na produção de
carne, ou seja, a nutrição deve ser feita com cautela, precisão e controle constante. Para
atender a alta demanda e exigências das indústrias para produção contínua de ração animal,
foram desenvolvidos sistemas de dosagem automatizados. O método de mistura de metionina
na ração animal consiste na dosagem do aminoácido em quantidades precisas por meio de
sistemas de dosagem compostos por tanques de armazenamento, tubulações, bombas,
válvulas, controladores até o misturador, neste contexto vamos explorar e documentar esse
cenário.

P- 658
Curso de Nutrição
Fatores que afetam o estado nutricional do idoso
Autores: - Rebeka Bredariol Rabêllo;- Vanessa Viana de Paula; - Rafaela de Paula Alves;
Orientador: Silvana Martelo
Resumo: O rápido processo de envelhecimento no Brasil se deve a diminuição da taxa de
fecundidade e mortalidade. Segundo projeções em 2050 a população idosa corresponderá a
14,2% da população brasileira, o que nos indica a necessidade de se conhecer mais sobre o
envelhecimento e os impactos que ele gera ao idoso e ao sistema de saúde. (CAMPOS et al.,
2006) Atualmente no Brasil 8,6% da população já passou dos 60 anos de idade. (GUARIENTO,
SOUZA, 2009) O objetivo desta revisão foi abordar quais os fatores que interferem no consumo
alimentar do idosos afetando assim seu estado nutricional.

P- 661
Curso de Pedagogia
A importância dos Jogos na Aprendizagem de Matemática
Autores: - Caroline Oliveira Souza;- Gleice Teixeira Bezerra Moreira; - Cássia Regina Carretero
Serafim;
Orientador: Sheila Salles Mendes
Resumo: Tanto as pesquisas em Educação Matemática quanto nossas experiências mostram
que, durante muito tempo, a matemática era vista como um tabu e a maioria dos alunos
tinham medo e sérias dificuldades de aprendizagem, pois o ensino era tradicional, ou seja,

consistia na mera transmissão de conteúdo a partir de aulas expositivas que não permitiam
aos alunos interagirem e produzirem significados. Os jogos podem ser utilizados para
introduzir ou amadurecer conteúdos. Nosso Trabalho de Conclusão de Curso aborda como
trabalhar com jogos em sala de aula.

P- 684
Curso de Pedagogia
a função dos jogos cooperativos na educação infantil
Autores: - Sheila Batista da Silva; - Simone Leme Barreto;
Orientador: Amelia Fernandes Candido
Resumo: Até os 3 anos, a criança ainda brinca muito sozinha. Aos poucos, ela começa a
aprender a se socializar. Por meio das brincadeiras, desenvolve habilidades como criatividade,
inteligência, afetividade, coordenação e imaginação. Com isso, aprende de várias formas:
socializando-se com outras crianças, criando empatia, desenvolvendo habilidades de interação
tanto social quanto corporal, sempre inventando, imaginando e descobrindo. Brincando ou
jogando, a criança busca informações através de tudo que a rodeia e transforma o momento
em novas possibilidades de aprendizagem.

P- 687
Curso de Medicina Veterinária
Sequestro corneal felino
Autores: - Nivia de Almeida Rosa; - Giovana Roventini Gonçales; - Flavia Mayara Silva Andrade;
Orientador: Rodrigo Volpato
Resumo: O sequestro corneal é uma patologia relativamente comum nos felinos, com
predileção as raças braquicefálicas, sem distinção de gênero e faixa etária. Sua causa ainda não
é bem definida, porém sabe-se que tem relação a traumas crônicos na córnea, como
ceratoconjutivite seca e defeitos palpebrais. Já foi observada a presença desta patologia em
animais acometidos pelo herpes vírus felino-1 (FHV-1), expostos a administração prévia de
corticosteroides tópicos e a ceratectomia lamelar superficial.

P- 690
Curso de Administração
Logística reversa
Autores: - Karina Francieli Godinho;- Marcelo Schmitz; - Aimorezia Bomfim Conceição; Mariana da Silva;
Orientador: Fernando Marcos de Freitas
Resumo: As iniciativas da sociedade em relação aos problemas ambientais são recentes em se
tratando de sustentabilidade, responsabilidade social e sócio ambiental, surgindo em meados
do século passado, quando debates em torno das condições finitas de recursos ambientais
passaram a preocupar alguns órgãos ambientais e Nações. A partir de então, é possível
perceber a tentativa de se conscientizar a respeito da sustentabilidade nos processos de
desenvolvimento em geral. O trabalho aborda a logística reversa de pneus, geração,
tratamento, descarte e destinação final dos resíduos.

P- 713
Curso de Educação Física Licenciatura
O Judo como meio pedagógico de resgate de valores disciplinares e formativos na escola.
Autores: - Luiz Antonio Neto;- Wesley Fernando Belussi Camargo; - Juliano Quinalia Ribiero;
Orientador: Luiz Guilherme Bergamo
Resumo: Com o passar do tempo os valores éticos foram se perdendo dentro do âmbito
escolar, com isso é preciso uma intervenção para que esse ensino não se perca. O professor
precisa ir além, não apenas ser um transmissor de conhecimento, precisa ser um facilitador do
aluno para que ele cresça, é importante criar uma curiosidade para que instigue esse aluno a
buscar aprender além das aulas, buscar uma reflexão de tudo o que o professor tem ensinado.

P- 716
Curso de Administração
Capital Intelectual
Autores: - CAROLINE MOREIRA; - Tuane Melo dos Santos; - Luana Rosa Santos Pereira;
Orientador: Adriana Regina Bisterzo Pires

Resumo: Atualmente as empresas estão investindo mais na capacitação e no capital
intelectual de seus funcionários, trazendo mudanças estruturais no nível cultural e
comportamental dentro da empresa. Os funcionários estão sendo mais valorizados, pois
antigamente não tinham espaço para novos conhecimentos, o que os deixavam incapacitados
de conseguirem um crescimento profissional dentro da organização. Segundo Chiavenato
(2004) “Capital intelectual é a soma de tudo o que você sabe”.

P- 748
Curso de Ciências Contábeis
Contabilidade: Uma aliada para a gestão empresarial
Autores: - Agenor Alves da Silva Junior;
Orientador: Carlos Alberto Dean
Resumo: Com a evolução da economia, o ambiente financeiro empresarial vem se tornando
cada vez mais competitivo. A partir dessa evolução, percebeu-se que é preciso um diferencial
para que as empresas se destaquem perante outras, foi então que se começou a utilizar e dar
importância à contabilidade voltada para fins gerenciais e no processo de tomada de decisões.
Registrando e analisando todos os fatos relacionados á formação, movimentação e variações
do patrimônio administrativo, garantindo o controle e fornecendo informações no formato de
relatórios contábeis, aos usuários da contabilidade.

P- 751
Curso de Educação Física Licenciatura
Práticas pedagógicas
Autores: - Felipe Costa do Nascimento; - Vanderlei Pedro Domingos Vidal;
Orientador: Luiz Guilherme Bergamo
Resumo: A escola e a família vivem um momento de falta de valores de formação. Isso
acontece pela falta de tempo encontrada pela família nos dias atuais e pela saída da antiga
autoridade da escola, onde tal abriu espaço para o individualismo vazio. Visando o papel do
professor de educação física nesse contexto buscou-se na cultura corporal de movimento uma
ferramenta para sua atuação no que se refere a formação de valores, encontramos as lutas
corporais que com seu referencial histórico nos fez crer em seu potencial.

P- 547
Curso de Farmácia
Estudo da Atividade Antifúngica do Extrato de Alecrim.
Autores: - Juliana Rafaela Alves; - Simone dos Santos; - Willian Souza Evangelista Oliveira;
Orientador: Fernanda de Cassia Frasson Carvalho
Resumo: O alecrim é uma planta oriunda da região mediterrânea da Europa, e seus principais
produtores são a Itália, Iugoslávia, Espanha, Grécia, Turquia, França, Portugal, Egito e norte da
África. Apesar de ser cultivado em quase todo o território brasileiro e importado como
condimento para o consumo interno poucos estudos têm sido realizados sobre esta
importante planta medicinal. O alecrim é bastante utilizado na indústria de alimentos e
apreciado por suas propriedades: aromática, antioxidante, antimicrobiana e antitumoral. O
alecrim é utilizado por suas propriedades medicinais desde a antiguidade.

P- 573
Curso de Nutrição
Biomassa da Banana Verde
Autores: - Ana Paula Prado Trinca; - Andréia Cristina do Nascimento; - Anna Paula de Macêdo
Santos;
Orientador: Maria de Fatima Fernandes Fujii
Resumo: A qualidade de vida e da alimentação é preocupação frequente nos lares brasileiros.
A mídia através de diversos programas propõe formas de vida saudável e de nutrição dentro e
fora de casa ressaltando que o baixo consumo de água e o excesso de carboidratos, lipídios e
sal podem acarretar sérios danos à saúde, mas pouco se divulga sobre um importante
complemento alimentar que é a massa de banana verde conhecida por biomassa.

P- 576
Curso de Pedagogia
A importância da brincadeira na Educação Infantil

Autores: - Rosalia Lima de Araujo Rodrigues; - Kéren Hapuque Gomes da Silva; - Clélia Renata
Oliveira da Silva Viana; - Karine Meriene Barbosa dos Santos;
Orientador: Maria de Fatima Fernandes Fujii
Resumo: É no brincar que as crianças se apropriam da cultura e vivenciam o simbólico. O
Referencial urricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) defende o brincar como uma
atividade necessária no cotidiano escolar por possibilitar às crianças momentos de experiência
e ampliação de novas descobertas. A educação assume as funções de socialização e interação
política e social, além das noções básicas e essenciais como, a construção significativa do
conhecimento através das interações estabelecidas com o meio.

P- 771
Curso de Direito
A CAPACIDADE CIVIL E A CAPACIDADE TRIBUTÁRIA COM A VIGÊNCIA DA LEI 13146/2015.
Autores: - Cauê Becker Fontolan;
Orientador: Fabio Jose Savioli Bragagnolo
Resumo: Em dezembro de 2015 entrou em vigor a Lei 13146/2015, de certo ponto de vista a
criação desta mostrou um grande avanço social, pois irá proteger a dignidade dos acometidos
por alguma deficiência, trazendo como principal mudança as relativas às questões de Direito
de Família, contudo quais são os impactos que tal lei trará? mais maleável. No Direito Civil, a
mais profunda mudança concentra-se nos artigos. 3º e 4º do Código Civil de 2002, relativos à
incapacidade. No direito tributário não houve grande impacto, havendo o fato gerador existirá
o tributo.

P- 774
Curso de Engenharia de Controle e Automação
AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE RETROLAVAGEM DE SÓLIDOS PARA INDUSTRIA DO REFINO
DE PETRÓLEO
Autores: - Israel Luiz Silva Pacheco;
Orientador: Marco Olivio Sotelo
Resumo: Os derivados do petróleo estão presentes no cotidiano de todo ser humano, desde
combustíveis até sacolas plásticas utilizadas para trazer as compras do supermercado para

casa; além desses materiais o petróleo gera outros insumos que são consumidos não só por
pessoas diariamente, mas pelas industriais em seus processos produtivos. Atualmente o
petróleo é responsável por 63% de toda energia primária consumida e com isso a indústria
tem investido na extração e no processamento da matéria prima bruta a fim de atender as
demandas mundiais.

P- 777
Curso de Engenharia de Produção
Microfusão - Fundição de precisão
Autores: - Marcelo Aparecido dos Santos;51203340 - Marcelo Guilhen Moreira;51304567 Felipe Leal;
Orientador: Luciano Vitorio Rigolo
Resumo: Nosso foco é mostrar os conceitos da microfusão, também conhecida como fundição
de precisão, seu diferencial é de produzir peças complexas e com maior precisão, ou seja,
peças com design robusto e ricos em detalhes, pois devido ao seu processo pelo método de
cera perdida é possível obter formas geométricas em produtos que jamais um processo de
fundição convencional alcançaria. Com isso, a engenharia de produto tem total liberdade para
desenvolver e projetar peças com característica avantajadas tanto na parte interna como na
externa.

P- 780
Curso de Educação Física Bacharelado
A musculação como tratamento não medicamentoso em mulheres com osteoporose.
Autores: - JAMILE CAROLINE COSTA; - Sara Alexandra da Costa Vieira;26 - Pamela Fernanda de
Oliveira;
Orientador: Ricardo Stochi de Oliveira
Resumo: RESUMO: Este estudo busca apresentar a relação do Treinamento Resistido (TR), na
prevenção da Osteoporose (OP) em mulheres, como um fator de grande importância para
saúde da população, por se tratar de uma patologia em constante evolução e como um grave
problema da saúde. E enfatizar que é imprescindível a inserção da musculação na vida de
mulheres tanto as que não possuem quanto as que possuem a patologia em comparação a
outros exercícios físicos.

P- 551
Curso de Administração
Ferramentas de Análise para suporte a tomada de decisão
Autores: - Mateus Wodewtzky; - Alzira Nunes dos Santos;- Patrick Santos Bull; - Marta da Silva
Souza;
Orientador: Carlos Alberto Dean
Resumo: Trataremos neste trabalho sobre ferramentas de análise das demonstrações
financeiras, para tanto estaremos conceituando a estruturação de balanço, critérios de análise
e principais ferramentas para auxilio na tomada de decisão e para uma boa gestão. Para que
tenhamos um olhar real da situação da empresa levantaremos dados reais, que seguem as
Normas Brasileiras de Contabilidade, desta forma teremos segurança para que seja definida a
situação líquida e patrimonial.

P- 574
Curso de Farmácia
Canabidiol e seu uso medicinal em pacientes com eplepsia.
Autores: - Juliana Rodrigues Moreira; - Andréa Aparecida Correa Leite;- Gisele Aparecida
Ramos;
Orientador: Fernanda de Cassia Frasson Carvalho
Resumo: A maconha pertence a familia Cannabaceae que inclui o gênero canabis, cujo nome
deriva do persa Kannabe(Canhamo). O gênero planta da canabis inclui três grupos: Canabis
sativa, Canabis indica, Canabis ruderalis. O princípio ativo da Canabis sativa (maconha),
inddicou através de estudos feitos, a sua atividade ansiolítica, antipsicótica e sua ação sobre
doenças motoras. Vários trabalhos foram publicados e neles e uma atenção especial no uso do
CDB e suas possíveis ações terapêuticas nas doenças como: esquizofrenia, ansiedade, epilepsia
e desordens motoras, o Parkinson.

P- 577
Curso de Medicina Veterinária

Hipotireoidismo em cães - Revisão bibliográfica e Casuística no HEV da Faculdade Max Planck
Autores: 51203226 - Marcio Sousa Trajano;51203228 - SIMONE REGINA PRIETO DE
MARCHI;51204110 - Sabrina Funari;
Orientador: Erika Nonaka Risseto
Resumo: A tireoide é uma glândula endócrina cuja principal função é sintetizar os hormônios
tireoidianos tetraiodotironina ou tiroxina (T4) e triiodotironina (T3), que controlam a taxa de
metabolismo corporal, (KATZUNG, 2006). Apesar de ser a endocrinopatia mais comum, o
diagnóstico de hipotireoidismo pode ser um desafio. Embora existam vários testes
diagnósticos, todos apresentam limitações. O hipotireoidismo pode provocar ampla variedade
de sinais clínicos envolvendo quase todos os sistemas orgânicos; no entanto, os sintomas
dermatológicos são os mais comuns (PATEL et al., 2010).

P- 580
Curso de Pedagogia
Contação de Histórias na Educação Inantil
Autores: 51406508 - Josipa Leonel Lunardi;51406869 - Jucilene Carmo de Paula;51407264 Ana Carolina Vieira dos Santos;
Orientador: Roseli Luz Correia
Resumo: A contação de histórias vem sendo abordada com maior freqüência nos dias atuais e
é capaz de auxiliar no desenvolvimento infantil, entre crianças de 03 a 05 anos, pois tem o
poder de despertar novos estímulos por meio do imaginário da criança, transportando-a para
um mundo de fantasias, fazendo com que a mesma desenvolva sua criatividade.
Como a contação de história pode influenciar na Educação Infantil?É justamente nesse
período, com o apoio desse recurso, que a criança pode receber os estímulos necessários do
professor para a leitura, notando-se a disposição da criança para ouvir a história que aguça a
sua imaginação e o seu gosto em tocar os livros. Podemos assim considerar que essa
ferramenta proporcione para a criança a vontade de ler.
O que pretendemos com esse trabalho é mostrar a importância da contação de história, na
formação do aluno leitor, despertá-lo por meio da literatura, a fim de que ele possa receber de
uma forma lúdica e prazerosa o interesse pela leitura, e isso se dá desde que o professor
busque recursos criativos nesse processo da aprendizagem.

P- 603
Curso de Pedagogia

A importância da literatura no processo de letramento nos anos iniciais.
Autores: 51406181 - Cristiane Litran;51406498 - Izabella Martins Queiroz;
Orientador: Emerson Roberto de Oliveira Sitta
Resumo: O tema de nossa pesquisa é a significação do ato de ler.
Buscar compreender como se proporciona as crianças na fase de pré-alfabetização
contato com o mundo letrado através da literatura, tornando-a crítica e reflexiva acerca da
realidade a qual está inserida é uma das bases desta pesquisa.
Esta pesquisa tem como ponto de partida responder a seguinte questão-problema: De
que forma devemos trabalhar a literatura infantil para que ocorra o processo de letramento e
a formação de crianças leitoras?

P- 606
Curso de Direito
Dano moral e Posicionamentos dos Tribunais
Autores: 51203147 - Cintia Jacqueline dos Santos;
Orientador: Camila Alves Hessel Reimberg
Resumo: A temática do quantum debeatur da reparação do dano moral merece uma atenção
especial no âmbito jurídico contemporâneo.
É alarmante a inúmera quantidade de pedidos de indenização por dano moral que abarrotam
e se multiplicam em varas cíveis de todo o país, sendo relevante considerar que muitos deles
se fundam em pedidos inócuos.
Este crescimento exagerado de ações por este tipo de dano fez resultar na banalização do
instituto e a originar o que chamamos de "indústria do dano moral".
No decorrer da pesquisa, vislumbrar-se-á todo trajeto do instituto do dano moral, sua origem
histórica, seus componentes caracterizadores, a problemática da ausência de uniformidade
doutrinária e jurisprudencial de critérios objetivos norteadores para o dano moral, bem como
a falta de regulamentação específica na fixação do valor indenizatório.

P- 612
Curso de Pedagogia

A Importância da Família para o Desenvolvimento da Criança
Autores: 51406424 - Fernanda Marques Batista;51407228 - Roberta Aguiar de Paula;51407230
- Neuza Napoliana dos Santos Oliveira Miguel;
Orientador: Vittorio Gilberto Zottino
Resumo: O presente trabalho destaca a necessidade da participação e interação da família e
da escola no processo de desenvolvimento da criança, pois são nestas instituições que é
delegado o aprendizado de novas descobertas, valores e hábitos. A família por ser a primeira
instituição educadora exerce a maior influência na estrutura do desenvolvimento, destacando
na afetividade a compreensão do acompanhamento familiar em todo seguimento da infância,
pois educar exige esforço, responsabilidade, dedicação e comprometimento de seus
responsáveis.

P- 632
Curso de Direito
Das Horas Extras
Autores: 5090163 - José Augusto Zordan;
Orientador: Fabio Resende Nardon
Resumo: O trabalho foi abordado o tema jornada de trabalho e horas extras, sendo assim
conceituamos no campo jornada de trabalho posição de doutrinadores, e entendimentos dos
tribunais, no mesmo sentido as horas extras foi utilizado o mesmo método na linha de
raciocínio doutrina e entendimento dos tribunais, ainda mais mencionamos sobre o por que
do limite diário de horas extras e sobre a proibição de horas extras para atividades insalubres.

P- 635
Curso de Direito
A APOSENTADORIA ESPECIAL DO DEFICIENTE
Autores: 51203622 - Angelo Ricardo de Carvalho;
Orientador: Jose Jorge Tannus Junior
Resumo: O artigo 201 da Constituição Federal, em harmonia com a cláusula pétrea
consubstanciada no artigo 5º do mesmo Diploma, que garante a igualdade entre os cidadãos,
foi alterado pela Emenda Constitucional nº. 47/2005, que determinou a criação de critérios
diferenciados para concessão de benefícios na Aposentadoria das pessoas portadoras de
deficiência.

Referida Emenda Constitucional também observa o princípio da igualdade, ao tratar de forma
desigual os desiguais na medida de suas desigualdades.
A EC 47/05 apenas foi regulamentada com a edição da Lei Complementar n. 142, de 08 de
maio de 2013.

P- 638
Curso de Engenharia de Produção
Automatização do processo de pintura automotiva
Autores: 51203069 - GILBERTO PERES;51203202 - RODRIGO DOS SANTOS;51203204 - Claudio
Aparecido Oliveira;
Orientador: Marcone Pereira Medina
Resumo: Esta pesquisa refere-se ao processo produtivo de pintura de veículos, com a
finalidade de evitar perdas, reduzir o tempo de fabricação de veículos e consequentemente
aumentar a produtividade da empresa Toyota do Brasil Ltda.
A indústria atua no mercado desde 1958 no segmento automotivo, produzindo automóveis.
No momento, a meta a ser atingida pela empresa é o aumento de suas receitas e para tal,
alguns ajustes precisam ser feitos no processo produtivo. Parte daí a temática para este
projeto: como otimizar a produção de veículos na Toyota do Brasil Ltda?

P- 641
Curso de Direito
A da lei maria da penha no combate da violencia contra a mulher e suas inovações
Autores: 51203594 - Helena Maria Moreira;
Orientador: Svetlana Vladimirovna Biletsky
Resumo: Para fins deste estudo, a violência doméstica pode ser definida como atitude
agressiva de todas as formas praticada com a intenção de ferir, magoar, humilhar, demonstrar
controle e poder sobre a vítima causando dor e sofrimento que são executadas de relação
desigual de poder. A mulher sofre vários tipos de violências que não escolhem cor, raça,
religião ou poder aquisitivo, dentre as classificações as que mais destaca é a violência física,
aquela que causa lesão corporal, já a violência sexual, moral, patrimonial, psicológica, ficam
escondidas e por trás do interesse da sociedade.

P- 664
Curso de Administração
Marketing no momento de crise
Autores: 51304687 - Ana Flavia da Silva Alves;51304961 - Murilo Henrique Marconi
Mationi;51305112 - Weslem Cardoso Oliveira;51305148 - Beatriz Silva de Brito;
Orientador: Jonival Ferreira Cortes
Resumo: No sistema capitalista, a oferta e o consumo de bens e serviços contribui para o
desenvolvimento econômico do país. Em um cenário positivo, ou seja, com a economia
favorável, tem mais investimentos e maior crescimento das empresas, oferecendo a população
produtos e serviços inovadores, geração de novos negócios, pessoas dispostas a consumir
produtos sem medo de se endividar, confiando assim que no futuro, as coisas possam ficar
ainda melhores.
Já com o cenário negativo, de economia instável, aumento do desemprego e retração do
consumo, as empresas pensam duas vezes em fazer investimentos novos e em gastos que
podem ser cortados, revendo assim todas as despesas, e tentando reduzi-las o máximo que
puderem, afim de passar a crise sem ser muito afetadas
Ao longo da história mundial, é possível identificar diversos países que passaram por
momentos cruciais em relação à situação econômica que impactaram diretamente nos
negócios e também na atitude das empresas para tentar sobreviver às crises identificadas.
Como exemplo, em 1929, a grande depressão, com a quebra da bolsa de Nova York e com ela
o colapso econômico mundial, segundo o site infoescola (www.infoescola.com) (Acesso em
02/06/2016 as 10:30)
Em período de resultados econômicos ruins, é possível se identificar o encerramento de
negócios dada à falta de consumo, falta de investimento nas empresas e a própria falta de
credibilidade do país.
Nesta situação, as empresas, passam por restruturações e demais decisões com foco na
redução de seus custos com o objetivo de equilibrar as contas e sobreviver a esse período
instalado na economia e política do país.
As empresas, em geral, buscam alternativas para se sustentarem no mercado a fim de manter
resultados e equilibrar suas despesas. Algumas, optam por redução imediatas de custos e
outras entendem que nesse momento é a hora de equilibrar contas, porém investir na imagem
e oferecer inovação ao mercado.
Nesses momentos, marketing pode ser utilizado na estratégia das empresas como tentativa de
identificar oportunidades para melhorar os resultados e atrair clientes para seu negócio,
mesmo em um cenário ruim.

Assim, em momentos de crise identifica-se que a área de marketing das empresas se destacam
na tentativa de manter a sobrevivência das empresas no mercado. Nesse cenário formula-se a
seguinte questão: como marketing contribui com as empresas em momentos de crise?
Sabe-se que Marketing é uma área da administração das empresas, responsável pela
compreensão dos mercados, clientes, produtos e pela comunicação das empresas e clientes.
Os especialistas nesta área desenvolvem estratégias que contribuem com as empresas em
períodos de economia em alta ou cenários de crises. Para desenvolver um bom trabalho há
necessidade de conhecimento e estudo de algumas variáveis como clientes, mercado e
produto, entre outras.
Kotler, compara a atuação de marketing nas empresas a uma guerrilha:

Uma campanha de guerrilha pode sair cara, embora reconhecidamente menos cara do que ao
ataque frontal, de cerco ou pelo flanco. A guerrilha é mais uma preparação para guerra do que
o ataque frontal, de cerco ou pelo flanco. A guerrilha é mais uma preparação para a guerra do
que a guerra em si. Em última análise, ela deve ser apoiada por um ataque mais poderoso, se a
desafiante espera vencer o oponente. (KOTLER, 2000, p.266)

Em linhas gerais, as empresas que atacarem primeiro, ou seja, aquelas que saírem na frente
em busca de ações diferenciadas da maioria, em dado período, poderá fazer a diferença e
obter resultados melhores para se sustentarem no mercado.
Enfim, o presente trabalho será divido em tópicos sendo que o primeiro é apresentado na
forma de introdução, que apresenta ao leitor uma visão geral do que será desenvolvido na
pesquisa, no segundo capítulo é realizado o desenvolvimento no qual foi realizada a pesquisa
bibliográfica e estudo de caso, onde será apresentado um estudo de caso, o setor de pesquisa
que é o varejo, abordado também o conteúdo sobre Marketing e finalizando a conclusão do
grupo sobre o trabalho realizado.

P- 667
Curso de Nutrição
Benefícios do Ovo
Autores: 51304284 - Fabiane Alves da Costa;51304634 - Thiago Pessa Olivo Marcello;
Orientador: Antonio Carlos Ribeiro Eduardo
Resumo: Através dos tempos, inúmeras lendas foram criadas pela importância do ovo na
alimentação. Os ovos são servidos de alimento para os homens desde tempos muito antigos.

Neles são encontrados vários nutrientes concentrados e de fácil absorção. Contudo, a
preocupação com os possíveis riscos de gordura saturada e colesterol levou à redução do
consumo de ovos. Nas últimas décadas deu-se uma ênfase especial sobre o enriquecimento de
ovos de galinha com nutrientes funcionais, e seus efeitos na saúde dos seres humanos.

P- 699
Curso de Ciências Contábeis
BALANCED SCORECARD
Autores: 51305462 - Talita Regina de Souza Januário;51305569 - Priscila Pereira;51305644 Adriana Aparecida Teixeira;
Orientador: Grieco Rodrigo Bossardi
Resumo: O presente trabalho discorre acerca do impacto da resistência à mudança durante o
processo de implantação do Balanced Scorecard em uma empresa de pequeno porte. O
Balanced Scorecard, vem se consolidando durante estes últimos dez anos como uma forma
adequada de transformar os objetivos estratégicos em ações. Assim, as empresas, por meio
das suas quatro perspectivas - financeira, do cliente, dos processos internos e de aprendizado
e crescimento, podem acompanhar e aferir se existe uma correlação entre os mesmos.

P- 702
Curso de Educação Física Licenciatura
Dança na escola
Autores: 302120120 - Graziela Aparecida Mendes Fazolin Baz Santos;51406421 - Renan
Martins Pereira da Rocha;
Orientador: Ana Lucia Ratti Brolo
Resumo: Ao longo dos anos, a dança saiu do contexto comemorativo de festas ou eventos
esportivos para ganhar novos espaços e funções, antes não explorados. As pessoas passaram a
ver a dança como uma representação corporal capaz de melhorar não somente a condição
física, mas também a psicológica e a emocional. (FARO apud Nanni, 1995).
No âmbito escolar, a dança é um conteúdo muito importante devendo ser abordada logo nas
primeiras fases do ensino, ou seja, na Educação Infantil onde é apresentado às crianças, o
ritmo, a expressão, a criação e memorização de movimentos.

P- 554
Curso de Medicina Veterinária
Cisticercose Suína - Interesse Público
Autores: 51204194 - Diego Peterson dos
Mezzacapa;51508906 - Maria Elisa Boson Ferian;

Santos;51204221

-

Ivan

Moreira

Orientador: Alberto Teixeira Franca Filho
Resumo: Dentro dos problemas graves de saúde pública, está a cisticercose suína, a teníase e a
neurocisticercose, consideradas doenças endêmicas em países subdesenvolvidos, em
condições higiênico-sanitárias precárias, criação de suínos despreparada, falta de inspeção da
carne e de medidas de controle dessas doenças. A cisticercose é a única zoonose onde o
homem é indispensável do ciclo evolutivo do parasita como hospedeiro definitivo, enquanto
os suínos atuam como hospedeiros intermediários.

P- 557
Curso de Administração
Administração da Indústria Cinematográfica
Autores: 51304455 - MICHELE BELINI;51304849 - Ieda de Oliveira e Silva;51304995 - Jéssica
Alice Vogt;
Orientador: Paulo Sergio Granato
Resumo: A Administração é importante em todos os diferentes tipos de negócios e na
Indústria cinematográfica não é diferente. Não é segredo para todos que o cinema nacional
precisa evoluir muito para competir com a indústria estrangeira. O Brasil tenta solucionar
problemas que impedem o desenvolvimento desse mercado e que existem há muitos anos
sendo que muitos deles estão ligados a má administração. Os problemas vão desde o limitado
número de salas de exibição, passando pelos incentivos do governo, falta de retorno financeiro
dos filmes até a chamada “Cota de Tela”.

P- 560
Curso de Administração

Governança Corporativa nas Empresas Familiares
Autores: 51304401 - Adriano da Silva Galvão Hosoyiri;51304914 - Ricardo dos
Santos;51304921 - Caio Cezar Oliveira Pereira;
Orientador: Wilson Luiz Ferrareto
Resumo: Esse tema foi escolhido por tratar-se de uma prática de gestão relevante, também
por ser muito estudado e debatido por várias organizações no cenário atual. Sua abrangência é
significativa e mostra a importância na gestão corporativa. A governança corporativa é o
sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos
entre os acionistas, conselho de administração, diretoria, auditoria independente e conselho.
As boas práticas de GC têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar o acesso ao
capital e contribuir para sua perenidade (IBGC 2004).

P- 563
Curso de Engenharia de Produção
O avanço do processo de sinterização em relação a fundição
Autores: 51204016 - Ana Cláudia Pimentel;51204105 - Marcelo Francisco da Silva;51204138 Wagner José Sirtoli;
Orientador: Marcone Pereira Medina
Resumo: Este trabalho irá apresentar os processos de fundição e sinterização, destacando a
sinterização. Apresentaremos detalhadamente cada processo dando foco em suas vantagens e
analisando os custos e qualidades efetivos de cada processo. Através deste estudo,
apresentaremos os conceitos, ferramentas, princípios fundamentais que envolvem o tema.
Apresentaremos um estudo de caso demostrando a partir de case, onde disponibilizaremos
duas peças cada um com o seu processo e evidenciaremos as vantagens e redução de custo
apresentada pela sinterização.

P- 583
Curso de Administração
Desenvolvimento de Pessoas através da avaliação de desempenho
Autores: 51304869 - Nayara Moreira Campos;51305005 - Franciele Cristina de
Oliveira;51305523 - Janay Cristhine da Natividade Ferreira;51406823 - Vivian Volpiana;
Orientador: Jonival Ferreira Cortes

Resumo: Com a forte tendência da globalização frente às exigências do mercado, as
organizações buscam um posicionamento para se adequar a este novo cenário de
competitividade entre si. Preocupadas com o seu desenvolvimento, buscam formar
profissionais que consigam agregar valores e aumentar o nível de excelência. Com esta
finalidade adotam o sistema de avaliação de desempenho, pois os recursos utilizados ajudam a
identificar as competências e habilidades individuais dos seus colaboradores, e através dos
resultados avaliam os aspectos positivos e negativos como fonte de melhorias contínuas.

P- 586
Curso de Engenharia de Controle e Automação
Desenvolvimento de uma Máquina de Teste para Tampas Plásticas Tipo Flip Top
Autores: 51203824 - Alan Angelo Barbiel;51204019 - Jean Fernando Pasqualini;51204076 Vithor Ferreira Nieto Vidal;
Orientador: Jackson Tsukada
Resumo: A Automação vem desde a pré-história, como a invenção da roda que foi realizada
para transporte de materiais pesados, diminuindo assim o esforço humano, com o início da era
industrial no século XVIII, com linhas de montagem idealizadas por Henry Ford a automação foi
alavancada e desde este período não parou mais de evoluir,trabalhar em processo constante
onde a inovação faz com que se desenvolvam máquinas que executam o serviço humano
melhorando a produtividade e a qualidade do produto se torna simplesmente fabuloso para as
empresas, assim podemos atender as mesmas para solucionar problemas.

P- 589
Curso de Pedagogia
Letramento: A importância do conto na educação infantil.
Autores: 51304725 - Arlene Freire da Silva Camargo;51407291 - Vânia Souza Gomes
Thiago;51407357 - Luciana Luz dos Santos Lima;
Orientador: Roseli Luz Correia
Resumo: A presente pesquisa aborda o tema letramento e sua importância no contexto da
educação infantil, como proposta para desenvolver o processo de aprendizagem e
implementar metodologias utilizando os Contos de Fadas por meio da Pseudoleitura e de
estímulos, em que os educadores despertam a curiosidade e criatividade da criança.
É por meio de estímulos que a criança consegue desenvolver as práticas sociais, para que
possam se tornar futuros cidadãos participantes na sociedade grafocêntrica, desenvolvendo a
capacidade de interpretação, argumentação e criticidade.

P- 615
Curso de Direito
Tutela Provisória
Autores: 51203985 - LUCAS ALVARENGA BARBOZA;
Orientador: Fabio Jose Savioli Bragagnolo
Resumo: As medidas provisórias tem por finalidade resguardar o bem jurídico, seja este por
estar sofrendo ameaça ou algum dano irreparável ou de difícil reparação.
Na lei anterior 5.869 de 1973 (código de processo civil), as medidas cautelares eram
separados, sendo o primeiro tratando das medidas cautelares genéricas e em segundo as
tutelas especificas.
Com a nova lei 13.105 de 2015, o processo cautelar em que tratava no antigo código passou a
denominar tutela provisória sendo está medidas de urgência ou evidencia, extinguindo
portanto as medidas cautelares específicas.

P- 618
Curso de Direito
Instrumentos de participação popular na Constituição cubana
Autores: 51304598 - Thiago do Nascimento Silva de Souza;
Orientador: Rodrigo Pires da Cunha Boldrini
Resumo: A Democracia tem se constituído a partir do século XVIII como valor universal,
sobretudo no Ocidente onde todos os governos se autoproclamam como democráticos.
Contudo, várias são as formas nas quais a Democracia se expressa ao redor do mundo, sendo o
modelo cubano um dos mais peculiares atualmente.
O trabalho analisa quais os instrumentos que garantem a participação do povo cubano na
política, devidamente assegurados em sua Constituição.
Ao final, o autor propõe uma análise acerca dos instrumentos de participação popular
existentes na Constituição brasileira, comparando os dois modelos.

P- 621
Curso de Engenharia de Produção
Melhoria Continua
Autores: 51203504 - Diego dos Santos Rego;51203561 - Sergio Alves Elias Gomes;
Orientador: Jackson Tsukada
Resumo: O Projeto CMC (Círculo de Melhoria Continua) tem o objetivo de desenvolver o
autodesenvolvimento, a autoestima, o prazer de trabalhar, o trabalho em equipe, e usar a
criatividade e a voluntariedade.
Sua duração é de quatro meses e é composto por cinco a dez membros, e a ideia é trabalhar
com pessoas de áreas diferentes que tenham uma ligação.
Essa metodologia foi aplicado em uma célula onde tinha alto índice de sucata e teve um
resultado satisfatório.

P- 644
Curso de Farmácia
Estudo de Fotoestabilidade em cápsula de Vitamina D
Autores: 51203469 - Maria Imaculada Beato;51203576 - Fernanda Fidelis Cordeiro Penna
;51203718 - Jaqueline Aparecida Carneiro;
Orientador: Regiane Cristina Doneda Pavan
Resumo: O estudo de fotoestabilidade compõe um dos requerimentos dos órgãos reguladores
para registro de medicamentos e tem como objetivo comprovar que a exposição à luz não
resulta em alterações significantes no produto. . No presente estudo, amostras de cápsulas de
vitamina D3 embaladas em blister PVDC opaco e cristal foram expostas em câmaras de
fotoestabilidade e posteriormente analisadas. Concluiu-se que apenas a embalagem de blister
PVDC opaco foi aprovada no estudo, pois apresentou a barreira fotoprotetora necessária para
manter a estabilidade do principio ativo vitamina D3.

P- 647
Curso de Engenharia de Produção

Planejamento estratégico como ferramenta na gestão de jovens empresas.
Autores: 51203183 - WELKER NUNES DE OLIVEIRA;51203463 - Paulo Eduardo
Censon;51203529 - Euclides Oliveira Rivier;51203865 - Gabriel Vinícius Barbosa Iglesias;
Orientador: Marcone Pereira Medina
Resumo: Existe hoje, por parte da mídia, governos, entidades de classe, instituições de apoio
às empresas um grande incentivo ao empreendedorismo. Segundo o SEBRAE, os pequenos
negócios são responsáveis por mais de um quarto do Produto Interno Bruto brasileiro e
empregam 52% da mão de obra formal no país, dados esses muito relevantes e que
demonstram a importância da sobrevivência das micro e pequenas empresas para o
crescimento do Brasil.
Devido a esses dados, imputamos ser de extrema importância a utilização do planejamento
estratégico para a sobrevivência e crescimento desses negócios.

P- 650
Curso de Direito
Responsabilidade Civil do Médico
Autores: 51203154 - Alirio de Sena Alvarenga;
Orientador: Ricardo Alves Hessel Reimberg
Resumo: O bem maior que todos possuímos é a vida e a Medicina tem por finalidade prevenir
e curar doenças, bem como melhorar a saúde da população como um todo e, para tanto se
utiliza de todos os recursos e conhecimentos existentes.
Recentemente temos visto um aumento muito grande de processos judiciais envolvendo a
responsabilidade civil por erro médico, o que demonstra uma mudança de mentalidade das
pessoas. Nos dias de hoje, com a legislação, doutrina e jurisprudência mais bem desenvolvida
claramente existe um movimento grande em busca de indenização.

P- 653
Curso de Direito
Prescrição Intercorrente
Autores: 51203948 - Renan Rafael Furgeri ;
Orientador: Fabio Resende Nardon
Resumo: Partimos da Prescrição e da Decadência. O advento da Lei 13.105/2015 que traz a
previsão legal da prescrição intercorrente, mas já muito discutido sobre sua aplicabilidade ou

inaplicabilidade, principalmente na área trabalhista por força dos entendimentos
jurisprudenciais das Súmulas 114 do TST e Súmula 327 do STF.
Tão antagônicos são os conteúdos dessas súmulas que geram aclamadas discussões e também
divergências nas decisões de tribunais sobre a aplicabilidade ou inaplicabilidade do instituto na
área trabalhista.
A IN n°39/2016 aprovada pelo TST, que nega a aplicabilidade do instituto.

P- 673
Curso de Pedagogia
Jogos para estimulação do desenvolvimento da criança.
Autores: 51406103 - Adriana Ferreira Alves Da Silva;51407037 - Vanessa Castanha Santos de
Carvalho;51407137 - Daniela Gomes da Silva;
Orientador: Maria Guiomar Matheus Mazon
Resumo: Os jogos e brincadeiras podem estimular o desenvolvimento infantil e proporcionar
meios facilitadores para aprendizagem escolar. A brincadeira é a atividade predominante na
infância e vem sendo explorada no campo científico com o intuito de caracterizar as suas
peculiaridades no desenvolvimento da criança.
Podemos ressaltar que os jogos são fundamentais para o desenvolvimento físico e mental,
possibilitando conhecimento e socialização.
A infância é uma etapa fundamental na vida da criança em que ela aprende a brincar.

P- 671
Curso de Engenharia de Controle e Automação
OTIMIZAÇÃO DA USINAGEM COM AUXÍLIO DO CAM
Autores: 51203324 - Cristiano Gomes de Sá;51304934 - Wagner Antonio Russo;51304967 Marcos Gonçalves da Silva;51508753 - Adilson Apis;
Orientador: Rodolfo de Souza Zanuto
Resumo: Hoje a grande competitividade no mercado faz com que as empresas se aprimorem
em tecnologias, sendo a implantação de um sistema CAD/CAM (Desenho Assistido por
Computador e Manufatura Auxiliada por Computador) muito importante nos processos
produtivos da empresa. Os mesmos geram melhorias no método de produção desde a
concepção, fabricação, controle das operações e inspeção final, o que auxilia na qualidade dos
produtos, visando a lucratividade que a empresa pode conseguir. (De Souza; Coelho,2003).

P- 674
Curso de Administração
Comércio Exterior
Autores: 51203533 - Nathália Fernanda Lelli;51204196
Soares;51305464 - REGINALDO DE SOUZA FREIRE;

-

Ana

Claudia

Meireles

Orientador: Wilson Luiz Ferrareto
Resumo: Após a queda do muro de Berlim e o fim da guerra fria, iniciou-se o processo de
globalização, os mercados se aqueceram e cresceram, fazendo com que o marketing viesse
para atender à necessidade dos clientes entre países, com suas diversidades costumeiras e
culturais.
Para a parte profissional a importância da pesquisa é para as empresas que pretendem
maximizar o seu potencial de crescimento.
No quesito acadêmico, o marketing é evidenciado, pois ele balanceia e aprimora o
relacionamento entre serviço, cliente e ou produto porque os mercados são competidores
entre si.

P- 697
Curso de Medicina Veterinária
uso de acupuntura em controle da dor em equinos com laminite
Autores: 51001569 - Carmen Beatriz Laturraghe de Vasconcellos;51102832 - Roberta de
Carvalho;51203740 - Luiz Renato Benedetti Solato;
Orientador: Danilo Maciel Duarte
Resumo: Assim como as demais profissões, a medicina veterinária, está em constante
desenvolvimento, buscando o aperfeiçoamento tanto do diagnóstico quanto das formas
terapêuticas. Constantemente essas técnicas milenares chinesas estão sendo utilizadas e
estudadas por profissionais ocidentais, como forma alternativa e complementar na aplicação
terapêutica de diversas espécies, visando a terapêutica da dor. Essas técnicas são
extremamente valiosas quando usadas em conjunto com a medicina ocidental, auxiliando na
boa evolução do paciente, objetivo principal tanto do profissional quanto do proprietário.

P- 703

Curso de Direito
sonegaçao fiscal
Autores: 51203746 - Amanda Donata Amaral de Macedo;
Orientador: Fabio Jose Savioli Bragagnolo
Resumo: O trabalho irá abordar as leis tributárias, em relação aos Crimes Fiscais, que foram
criadas com intuito de intimidar os contribuintes que sonegavam impostos.
Sendo assim, a cada lei nova criada, era revogado um artigo que se encontrava defasado. A Lei
nº 4.729 de 1965, permaneceu até 1990, criando-se neste ano a Lei nº 8.137 de 1990, mas esta
lei permanece com mesmo entendimento jurídico perante a lei nº 4.729 de 1965, o que se
alterou foi à natureza do crime que de Conduta passou para Crime de Dano.
A finalidade do trabalho é apresentar o motivo pelo qual foram criadas todas essas leis.

P- 706
Curso de Educação Física Licenciatura
A importancia da capoeira na educacao fisica
Autores: 51305583 - Fernando Francisco Rios;51406146 - Marco Antonio Borelli;51406809 Elson Vagno Oliveira Melo;51407199 - Marcelo Gomes Polidorio;
Orientador: Rodrigo Tetsuo Hirai
Resumo: Verificamos uma significativa contribuição da cultura do negro para a formação e
tradição do povo brasileiro. Em diversos lugares do país as marcas dessa herança são
encontradas em diferentes manifestações, nas praças, nas feiras, nas festas de carnaval, etc.
Essa cultura hoje deve ser ensinada nas escolas e passar a ser integrante do currículo de
algumas delas.
Tratamos, assim, de compreender como a capoeira foi marginalizada e como alcançou
espaço na educação, passando a compor o currículo escolar.

P- 726
Curso de Educação Física Licenciatura
Jogos e brincadeira para Alunos com Transtorno de Déficit de atenção e Hiperatividade
Autores: 51407384 - Alice Roman Montes;51407428 - Armando Reis da Costa Camargo
Filho;51407442 - Alessandro Britto dos Santos;

Orientador: Pedro Luiz Bulgarelli
Resumo:
Uma das grandes dificuldades observadas no processo pedagógico é o comportamento
inadequado de alguns alunos nas diversas atividades escolares. Á muito tempo que se discute
sobre o TDAH, seu diagnóstico e suas características.
O professor de Educação Física tem uma importante contribuição na identificação da criança
que apresenta sintomas de TDAH.
O professor tem papel importante, que é de ter um planejamento voltado a essa criança.
Sendo assim, este estudo tem como objetivo fazer um estudo sobre o TDAH, e conteúdo de
jogos e brincadeiras para atender essas crianças.

P- 729
Curso de Ciências Contábeis
Guerra Fiscal pelo ICMS
Autores: 51304640 - Aline Cristina de Souza Silva;51304909 - Rosicleide Genézio
Leite;51305186 - Mirian Foltran de Miranda;
Orientador: Rogerio Pena Masi
Resumo: A Constituição não prescreve de forma clara a tributação do ICMS, dando assim
abertura na interpretação da Legislação em relação à cobrança desse imposto. Tendo em vista
isso, os Estados brasileiros têm concentrado seus esforços em políticas voltadas à atração de
investimentos na indústria e comercialização visando à geração de empregos e movimentação
de renda em seu Estado, baseadas em concessões fiscais derivadas do ICMS. O problema
começou quando essa disputa se tornou exagerada, ocorrendo uma concessão desmedida de
incentivos fiscais e redução da arrecadação.

P- 735
Curso de Ciências Contábeis
Custos como base para tomada de decisões em pequenas empresas
Autores: 51304666 - Tatiana de Lima Guari;51304738 - Luana Pereira dos Santos;51304910 Jaqueline dos Santos Pereira;
Orientador: Carlos Alberto Dean

Resumo: Nos dias atuais, a gestão de custos é a reposta para atender as demandas do sistema
econômico com relação as perspectivas do mercado.
Toda empresa tem por objetivo planejar, produzir, comercializar, sempre melhorando seus
produtos, visando a continuidade no mercado.
A principal ferramenta para melhorar esta competitividade é o controle de custos, sendo uma
importante ferramenta de inovação presente na gestão estratégica. Geralmente a empresa
que não faz esse controle, pode não se manter por muito tempo no mercado e vir a falência,
por isso o controle de custos é muito importante.
A contabilidade de custos, tem como finalidade encontrar meios economicamente viáveis para
reduzir os gastos, controlar as despesas e contribuir para a tomada de decisão.
A gestão de custos é um dos setores mais importantes da contabilidade e está voltado para as
decisões futuras, impõe aos contadores a necessidade de conhecer cada vez mais a empresa
como um todo.
O sucesso de uma empresa não depende apenas da implantação de um sistema de custos, é
necessário um aprimoramento nos seus processos incluindo o processo de gestão de custos
com a participação de toda equipe da empresa proporcionando um bom planejamento, boas
estratégicas, facilitando a tomada de decisão.

P- 758
Curso de Ciências Contábeis
Carga Tributaria
Autores: 51304453 - ADRIELLI KARINA BRANDAO;51304676 - Edileuza Maria da Silva;51305314
- Jaqueline Keller dos Santos;
Orientador: Carlos Alberto Dean
Resumo: Mesmo com a queda do PIB em 2015, a economia brasileira no mesmo ano foi de
3,8%, assim o imposto teve uma parcela maior, dessa forma o Brasil está na 14°posição, é pais
da América Latina com as cargas tributarias mais altas do mundo.
A carga tributária é perversa para a empresa, que pagam impostos sobre
tudo: sobre o faturamento, o lucro, Folha de pagamento e muitos outros movimentos
da empresa, dessa forma muitas empresas não consegue sobreviver nem no 1º ano
de vida.

P- 761

Curso de Administração
Diversidade: A liderança feminina nas organizações
Autores: 51508896 - Dariane Pinheiro Schüssler;51509035 - Hellen Helena Medina
Mota;51509088 - Dandara Caroline Cunha Sameli;
Orientador: Adriana Regina Bisterzo Pires
Resumo: O tema estudado trata-se da relação entre a liderança feminina e as organizações,
que buscam igualdade, características, habilidades e estilos diferenciados e então surge um
novo modelo de gestão feminina. As mulheres, perante a grande competitividade
organizacional, percebem que é preciso reinventar métodos mais eficientes, focados nas
relações humanas e que para tanto, precisam se preparar para atuarem como líderes, no qual
nem sempre são reconhecidas e valorizadas.
Assim analisa-se a inserção e a evolução da mulher no mercado de trabalho,
comparando se as características que desempenham em cargo de liderança são distintas das
características citadas na literatura.

P- 764
Curso de Ciências Contábeis
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS FEDERAIS
Autores: 51304591 - Caroline Rocha Pedrozo;51304786 - Bruna Aparecida de Souza
Filho;51305659 - Suzy Antonina Monteiro;
Orientador: Rogerio Pena Masi
Resumo: Este trabalho trata-se do estudo de caso de uma Clínica, que tem como objeto social
a prestação de serviços odontológicos. A finalidade deste estudo é auxiliar os sócios na escolha
do regime tributário, que proporcione a empresa uma economia tributária, diminuindo os
gastos com tributos, o que em contrapartida aumentará os lucros da Clínica.
O planejamento tributário se resume na junção de estudos e estratégias, visando um menor
custo tributário a empresa. Para isso é de suma importância observar o regime de
enquadramento, o que faz com que muitas empresas reduzam o valor a pagar de tributos.

P- 793
Curso de Direito
A formula 85 x 95 para concessão de aposentadoria exclui ou acrescenta direitos?

Autores: 51305752 - Marcelo Bastos de Almeida;
Orientador: Jose Jorge Tannus Junior
Resumo: O trabalho trará o estudo e a conclusão obtida sobre os impactos da publicação da
Lei 13.183 em 4 de novembro de 2015 que estabeleceu regra para não incidência do fator
previdenciário além de estabelecer comparação entre os benefícios concedidos com a
utilização da fórmula 85/95.
Serão trazidos dados estatísticos que tratam das disparidades existentes nos Estados
brasileiros, entre homens e mulheres, na tentativa de expor as particularidades existentes e a
precariedade de se adotar medidas que levem em consideração.

P- 796
Curso de Administração
Qualidade de Vida no Trabalho
Autores: 51102080 - Willian Kazuo Osaqui;51610026 - Flavia Fernandes Barbosa;
Orientador: Benedito Decio da Silveira Camargo Junior
Resumo: No surgimento do capitalismo o sistema fabril estava com foco em garantir lucro,
quanto mais produzia mais lucrava, e os colaboradores eram vistos apenas como um
instrumento de produção, sendo retratadas as condições de trabalho como precárias, na
Inglaterra, de fins do século XVIII a meados do século XIX, viveu um período conturbado. Foi o
período do crescimento das cidades e da população urbana, construção de inúmeras ferrovias,
aparecimento de fábricas e das classes sociais da época capitalista: a burguesia, detentora dos
meios de produção, e o proletariado, cuja força de trabalho era explorada.

P- 722
Curso de Educação Física Licenciatura
A importância do papel do professor de educação física escolar na formação da criança
Autores: 51406514 - Marcio Rodrigo Pereira;51406619 - Rita de Cassia Peixoto;51407271 Ederson Felipe das Neves;
Orientador: Ana Lucia Ratti Brolo
Resumo: As décadas se passam e a preocupação com a educação permanece
independentemente do contexto em que se vive. Para que haja qualidade na educação para
crianças faz-se necessário o comprometimento dos profissionais da área não só em transmitir
conhecimentos como também contribuir com a formação humana dos alunos. Sendo assim,

uma possibilidade para auxiliar na formação das crianças é o uso de estratégias voltadas para
um repertório de jogos e brincadeiras tradicionais.

P- 725
Curso de Ciências Contábeis
Planejamento Tributário
Autores: 5090255 - Jacqueline Cerqueira Silva ;51304877 - Shirley Juana Mendoza;51305538 Luana Vanessa Smanioto;
Orientador: Grieco Rodrigo Bossardi
Resumo: O Planejamento Tributário é uma forma eficaz de planejar a redução ou até a
exclusão de impostos, pois a falta de conhecimento de algumas empresas as leva a pagar
impostos de forma incorreta. A realização do planejamento irá refletir positivamente nos
resultados da empresa.
Dentro de uma empresa, a soma dos tributos representam uma parcela considerável dos
custos da empresa. Por este motivo, é necessário que a empresa tenha um profissional que
tenha pleno conhecimento da legislação tributária, a fim de dar suporte técnico para o
administrador nas tomadas de decisão.

P- 731
Curso de Ciências Contábeis
Terceiro Setor
Autores: 51304289 - Raquel Cristina Pereira;51304297 - Gisele Cristina Figueiredo;51305364 Juliana Cristina Couto Bulla;
Orientador: Rogerio Pena Masi
Resumo: O terceiro setor vem crescendo no Brasil, assim como cresce também em outros
países,o terceiro setor é formado a partir de iniciativas que não buscam um retorno financeiro
e sim uma melhoria do bem comum. É dessa ideia que surgiram as organizações não
governamentais, fundações, institutos, associações comunitárias,entidades assistenciais entre
outras.
Nesse estudo vamos relatar sobre o crescimento do terceiro setor, a subvenções e doações a
importância desse setor para a sociedade e o porquê da
seriedade e comprometimento para um bom trabalho.

P- 754
Curso de Educação Física Bacharelado
A natação como método de prevenção para a obesidade infantil
Autores: 51203261 - Mayara Abade Thome;51203933 - Cynthia Fernanda Finetto ;51509104 Alessandro de Souza Alves;
Orientador: Andrea Ceschin Motta
Resumo: O modo como o sobrepeso vem aumentando entre as crianças do período escolar é
preocupante. Sabendo-se que obesidade pode ter como consequência inúmeras patologias e
riscos à saúde não só nesta fase, como também na vida adulta, é extremamente importante
que os profissionais de Educação física tenham um olhar especial para este grupo, na tentativa
de diminuírem os índices de obesidade na infância, através da conscientização de que a prática
de atividades físicas regulares, em conjunto com hábitos alimentares e um estilo de vida
saudável, exerçam diversos benefícios para essas crianças.

P- 757
Curso de Direito
A Busca Pessoal e seus elementos legais
Autores: 51203896 - Rafael dos Santos Lopes ;
Orientador: Alexandre Soares Ferreira
Resumo: A busca pessoal é uma ferramenta que é utilizada pelos órgãos policiais com o
objetivo de se melhorar a segurança pública, porém essa ferramenta possui diversos
elementos indispensáveis, que devem ser observados com cautela para que seja validado de
forma legal. Nesse sentido é necessário compreender esses elementos observando as
legislações vigentes, acompanhadas das diversas doutrinas e jurisprudências, que norteiam o
sistema jurídico, em especial o Processo Penal.

P- 760
Curso de Direito
Crimes de ódio
Autores: 51102426 - Nara Emilia Selone de Sousa;
Orientador: Svetlana Vladimirovna Biletsky
Resumo: O presente trabalho aborda os crimes de ódio decorrentes de três espécies de
discriminação mais comuns no Brasil: O racismo, a homofobia e a intolerância religiosa.Foi

feita uma análise histórica e social acerca de tais delitos, bem como um estudo da legislação e
jurisprudência atuais. Apesar do grande avanço na conquista de direitos pelas minorias sociais,
a atual legislação ainda é extremamente falha e omissa em relação a proteção de tais
indivíduos, conforme será explanado.Por fim, foram apresentadas medidas para o combate e
prevenção dos delitos estudados.

P- 763
Curso de Engenharia de Produção
Redução de Fagulhas no Processo de Solda Ponto
Autores: 51102203 - Pedro Silva Cosme;51102217 - Luiz Mauro Michel Boldrim;51102712 Jean Pavanelo Villalobos;
Orientador: Jackson Tsukada
Resumo: A cada dia as indústrias vêm aperfeiçoando seus produtos e processos produtivos
buscando alternativas que viabilizem um equilíbrio entre custo e produtividade, sem
prejudicar a qualidade de seus produtos e a ergonomia de seus funcionários. O
desenvolvimento deste trabalho foi concentrado na área de Solda Ponto, onde foram
identificados diversos pontos de melhorias de custos, produtividade e segurança, eliminando o
excesso de fagulhas no processo.
A solda ponto é determinante no resultado final por ser amplamente utilizado na indústria
automotiva.

P- 783
Curso de Educação Física Licenciatura
Xadrez como Instrumento Pedagógico
Autores: 51304977 - Gabriel Marden Oliveira de Souza;51305774 - Danilo de Sousa
Teixeira;51405959 - Rodrigo Pires Pimentel;51407148 - Bruno Antonio Torrecilha;
Orientador: Ricardo Stochi de Oliveira
Resumo: Atualmente percebe-se dentro das escolas, a necessidade de novas práticas
educativas que sejam capazes de estimular os estudantes a desenvolverem a atenção,
raciocínio logico, concentração e disciplina. E um instrumento pedagógico que tem se
destacado para suprir tais necessidades é o xadrez.
A prática desse jogo que também é considerado um esporte, traz grandes benefícios para o
desenvolvimento cognitivo, além de estimular a paciência, o autocontrole e a tomada de
decisão. Desta forma, promove melhora no rendimento escolar.

P- 792
Curso de Direito
Aprovacao e regularizacao de loteamentos
Autores: 51203733 - Victor dos Santos Lopes;
Orientador: Fabio Jose Savioli Bragagnolo
Resumo: A habitação é uma necessidade intrínseca e histórica ao homem, inerente a sua
própria condição de ser humano, isto se comprova por de que se for observado o andamento
da história desde tempos mais remotos, o homem sempre esteve diretamente vinculado a um
local considerado como seu lar, seu abrigo ou, até mesmo, seu refúgio. O presente trabalho
tem por objetivo fornecer um estudo qualitativo, exploratório e teórico acerca das
perspectivas a respeito do uso clandestino do solo e sobre os processos de autorização e
regularização de loteamentos urbanos.

P- 676
Curso de Engenharia de Produção
WCM - ATIVIDADE AUTÔNOMAS
Autores: 51102201 - Lilia de Oliveira Matos;51203443 - Alessandro de Souza Lima;51204165 Eduardo Aparecido Lopes;51406705 - Ricardo Silva do Nascimento;
Orientador: Fernando Augusto Maron
Resumo: Ao longo dos anos o ambiente comercial vem apresentando competitividade cada
vez mais acirrada, levando os comerciantes à busca contínua da perpetuação de seus negócios
que a cada dia mais esta ficando estagnado em nosso país e dentro deste cenário, é preciso
estar preparado e apto a lidar com as constantes sazonalidades do mercado nacional.
Como citado anteriormente por Henrique Farinha os novos empreendedores que buscam uma
estabilidade no turbulento mercado brasileiro precisam ser ousados, criativos e buscar
diferentes públicos.

P- 679
Curso de Pedagogia
Literatura Infantil(Contos Infantis)
Autores: 51405908 - GENI BERNARDO DE SOUZA;51406121 - Joice Rodrigues Acino;51406258 Samara Rodrigues Wolf Penha;

Orientador: Roseli Luz Correia
Resumo: 1 - INTRODUÇÃO

A proposta deste trabalho, usando como tema Os contos Clássicos da Literatura
Infantil é muito prazerosa e de muita importância e acreditamos que ela proporciona mais do
que prazer e distração, pois é uma ferramenta que nos leva a adquirir à sabedoria,
conhecimento e informação.
A princípio, nos preocupamos principalmente com informações retiradas de livros, ou
seja, a pesquisa bibliográfica, que se referissem à Literatura para crianças ainda não
alfabetizadas, mais propriamente para crianças de 3 a 6 anos de idade. Meus objetivos são
mostrar a trajetória histórico-cultural da literatura Infantil, assim como seus principais autores;
mostrar a evolução da sociedade e da instituição escolar em relação à infância e abordar a
utilização da Literatura na sala de aula, mesmo com crianças que não saibam ler; a arte de
contar e recontar histórias; o papel dos quadrinhos no processo de alfabetização destas
crianças e como forma de material literário; o hábito de leitura em pré-escolares e a
importância das bibliotecas como meio gratuito de acesso aos livros.
Mesmo estando na era da informática à literatura em especial a infantil tem uma
tarefa fundamental a cumprir nesta sociedade em formação, pois é antes de tudo, uma arte.
Fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra.

P- 682
Curso de Direito
Deficiente físico na Presidência Social
Autores: 51203748 - Sidney de Moraes Campelo;
Orientador: Fabio Jose Savioli Bragagnolo
Resumo: A aposentadoria da pessoa com deficiência é um benefício que apesar de estar
previsto na legislação desde 2013 ainda possui ares de novidade no Brasil por que, na
realidade, passa a ser uma grande inovação na legislação comum o tratamento diferenciado na
aposentadoria por tempo de contribuição e na aposentadoria por idade para pessoas com
deficiência. Uma novidade não somente para o Brasil, mas para o mundo todo, pois são
pouquíssimas referências à aposentadorias diferenciadas em razão da deficiência.

P- 705
Curso de Engenharia de Controle e Automação
Mapeamento Robótico

Autores: 51203182 - PAULO SÉRGIO IFRAM MIRANDA;51203549 - Wesley Resler;51203668 Fernando Santos Flor ;
Orientador: Marco Olivio Sotelo
Resumo: Um robô que se move de forma autônoma necessita de um mapa, e também
reconhecer sua localização. Para isto, o robô deve ser provido de um sistema que
possibilite sua exploração no ambiente, podendo se locomover, evitar obstáculos,
interagir com o ambiente, e gravar dados do ambiente. Uma localização correta não
se restringe a ajudar na navegação, mas também para a exploração e para
adaptação do mapa do ambiente pelo robô (DIOGENES, 2008).

P- 708
Curso de Educação Física Bacharelado
BENEFÍCIOS DA MUSCULAÇÃO NA GESTAÇÃO
Autores: 51304518 - Kleber Muniz;51305042 - Geane Rodrigues Rocha;51305206 - Bruna
Camargo Demiti;
Orientador: Isabel Cristina Chagas Barbin
Resumo: Já é comprovado que mulheres consideradas sedentárias perdem rendimento no
condicionamento físico com a evolução da gestação. Além disso, o sedentarismo se encontra
entre os aspectos que estão associados ao aumento de doenças na gestação e depois do parto.
Contudo, há um consenso na literatura científica de que manter a execução de exercícios com
intensidade controlada no período de gestação não complicada promove muitos benefícios na
saúde da gestante ao longo da gestação e após esse período.

P- 711
Curso de Educação Física Bacharelado
Os benefícios do pilates na gestação
Autores: 51304527 - Marineide Oliveira Santos;51304566 - Lucimara Santana de Jesus
Caldeira;51305056 - Ana Paula Alves Araujo;
Orientador: Isabel Cristina Chagas Barbin

Resumo: As mudanças fisiológicas que ocorrem no período gravídico, sejam elas sutis ou
marcantes, estão entre as mais intensas que o corpo humano pode passar, geram medos,
dúvidas, angústias, fantasias ou simplesmente curiosidade em relação às transformações
ocorridas no corpo. Ainda que a gestação seja uma situação limitadora, estudos relatam que o
Pilates é a forma ideal de se praticar exercícios, pois proporcionam bem-estar durante a
gestação e no parto. Ele é capaz de promover a firmeza, fortalecimento e alongamento para
os grupamentos musculares da postura e do assoalho pélvico.

P- 714
Curso de Nutrição
A Importância e os Benefícios da Ingesta de Ácido Fólico Durante o Período Gestacional
Autores: 51304305 - Suelem Cristina da Silva;51304937 - Josimeire Ramos Morais;51305403 Aleide Andreozzi Macena;
Orientador: Alexandre de Oliveira Camargo
Resumo: O ácido fólico é de fundamental importância principalmente para as mulheres em
período fértil que desejam engravidar, pois previne varias doenças relacionadas à formação do
feto. A deficiência dessa vitamina é um dos principais fatores de risco neste período de
defeitos no fechamento do tubo neural e entre outras malformações congênitas. A conduta
adotada por alguns programas de Saúde Pública são de fortificação de alimentos com ácido
fólico e incentivo ao uso adequado da suplementação de ácido fólico.

P- 734
Curso de Ciências Contábeis
Sped
Autores: 51304417 - Daiane Rosa da Silva;51304543 - Murilo Fernando Americo;51304682 Rafael Toledo Marques Dias;
Orientador: Rogerio Pena Masi
Resumo: O mundo contemporâneo tem vivenciado mudanças em todos os cenários possíveis
ao longo dos anos, o avanço tecnológico tem feito com que mudanças fossem necessários na
forma como todas as organizações sejam elas públicas, privadas ou de economia mista e
pessoas tem que se desenvolverem e administrar. Estar preparado e apto para aceitar e lidar
com essas mudanças é mais do que essencial, assim o governo se atualizou e implantou o
sistema SPED que modificou totalmente o modo de se fazer contabilidade garantindo maior
agilidade e transparência na troca de informações entre o fisco e o contribuinte.

P- 766
Curso de Medicina Veterinária
Avaliação das diferentes formas de aplicação de ivermectina em gado de corte
Autores: 51203236 - CAMILA LIBERTO DE OLIVEIRA;51203317 - Karina Leite;51204059 Jeniffer Oliveira da Silva;
Orientador: Monica Ruz Peres Palermo
Resumo: O bovino é uma espécie de animal doméstico de grande porte muito utilizado na
alimentação humana. Atualmente o Brasil ocupa o 2º lugar em produção de carne bovina. As
parasitoses (helmintos, carrapatos e bernes), são uma das principais queda no ganho de peso e
consequentemente queda na produção de carne. Para diminuir essa perda a indústria
farmacêutica investe na produção de fármacos que controlem ou eliminem esses parasitas tais
como os do grupo Avermectinas (Ivermectina; Doramectina; Abamectina; Eprinomectina).

P- 769
Curso de Direito
A gratuidade jurisdicional e o acesso à justiça
Autores: 51203620 - Aparecida Moreira dos Santos;
Orientador: Camila Alves Hessel Reimberg
Resumo: Conforme reza a Constituição Federal no seu artigo 5º,LXXIV, todos tem direito ao
acesso a justiça gratuita desde que comprove sua insuficiência de recursos.
O judiciário dispõe de vários mecanismos de acesso gratuito a justiça.
Mesmo com todo esse mecanismo disponível e a proteção e garantia constitucional, a maioria
das pessoas de baixa renda não conseguem ter acesso à justiça, seja por desconhecimento de
seus direitos e garantias, seja por medo das consequências e represálias ou até mesmo, por
medo da própria justiça, como se esta fosse inalcançável.

P- 772
Curso de Direito
Prescrição e Decadência no direito tributário
Autores: 51102919 - Thales Toniate;
Orientador: Fabio Jose Savioli Bragagnolo

Resumo: Os eventos da decadência e prescrição, decorrem da inércia da Fazenda Federal,
Estadual e Municipal constituir e satisfazer o crédito tributário.
Ao passo que à decadência é o fim do direito em si pela não realização de diligencias em
um período estabelecido, no caso do direito tributário a constituição do credito por meio do
lançamento, à prescrição é a perda da pretensão, isto é, o fim do amparo jurídico referente ao
direito pelo decorrer do tempo, no direito tributário se traduz na impossibilidade da cobrança
do credito tributário por meio da execução fiscal.

P- 798
Curso de Direito
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Autores: 506794 - Diego Peregrino;
Orientador: Fabio Jose Savioli Bragagnolo
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo o estudo da responsabilidade civil do Estado.
Através desse estudo, será analisado o conceito e seus elementos caracterizadores. Foi
realizado um estudo da evolução da responsabilidade civil do Estado analisando-a
historicamente, assim como suas excludentes e a distinção entre conduta comissiva e conduta
omissiva, juntamente com o princípio da legalidade. Foi analisado dessa forma, o tratamento
dado à Responsabilidade Civil do Estado no ordenamento constitucional brasileiro,
destacando-se as disposições do artigo 37, §6º CF.

P- 599
Curso de Medicina Veterinária
Fratura de primeira falange em equino
Autores: 51102166 - Bruna Lemes;51203782 - Talita Aparecida de Oliveira;51407239 Jaqueline Teixeira dos Santos;
Orientador: Danilo Maciel Duarte
Resumo: Devido à utilização que o homem tem dado ao cavalo, como por exemplo, no
esporte, e à sua natureza, surgiu uma maior demanda de técnicas para a cura de fraturas. As
técnicas de fixação interna de fraturas, particularmente dos ossos longos, por exemplo, houve
grandes melhoras com ênfase no aperfeiçoamento de implantes a fim de que suportem as
forças funcionais e massivas, sem falharem, devido à sobrecarga mecânica. Fraturas do tipo
longitudinais e cominutivas da falange proximal são relativamente comuns nos equinos.

P- 602
Curso de Administração
Motivação no ambiente de trabalho
Autores: 51304537 - André Luis Zanetti Rizo;51304574 - Ana Paula Adriano;51304633 - Válter
Teodoro de Araújo;51304970 - Vanessa Fernandes;
Orientador: Adriana Regina Bisterzo Pires
Resumo: Dentro da organização a motivação é um fator de extrema importância, além de ser
um tema que sempre despertou muito interesse, já que manter um colaborador motivado
dentro do ambiente de trabalho é uma tarefa árdua, pois o que pode ser motivador para
alguns, pode não motivar outros.
A falta de motivação ocasiona desinteresse e dificuldade para que as mais simples tarefas
sejam realizadas, já o funcionário motivado desenvolve suas tarefas com prazer, busca a
melhoria contínua, a realização profissional, se empenhando para que a organização em que
trabalha alcance seus objetivos.

P- 605
Curso de Direito
Cumprimento da execução antes do transito em julgado
Autores: 504436 - Matheus de Andrade Mendes Scavacini;
Orientador: Alexandre Soares Ferreira
Resumo: Devido a uma recente decisão do STF, em que julgou o Habeas Corpus Nº 126.292,
onde após a sentença em segunda instância, será possível o imediato cumprimento da
sentença, e assim contrariando não só o artigo 5 da CF, mas também decretos e pactos em que
o Brasil é signatário que prevê justamente ao contrário, onde somente após o transito em
julgado, é que poderá ser considerada a culpabilidade.
Após, uma nova decisão, agora com efeitos erga omnes , foi confirmada a decisão para o
cumprimento da pena, já em segunda instância, abrindo assim, preceitos para outras esferas
do direito.
P- 628
Curso de Direito
ADOÇÃO COMO COMPOSIÇÃO FAMILIAR DE FATO
Autores: 302050284 - Percival Nogueira de Matos;

Orientador: Camila Alves Hessel Reimberg
Resumo: Em meio ao atual cenário em que se desenvolve a sociedade brasileira, o pressuposto
da adoção vem crescendo consubstancialmente no país, fazendo-se necessário um estudo que
busque a desburocratização para a abertura e finalização de processos adotivos.
Assim, importante se faz destacar a discussão atual acerca da adoção e que possui caráter
jurídico, que seria de forma geral a busca por entendimentos que compreendam como
verdadeira a hipótese de que a adoção estabelece a composição familiar de fato.
P- 631
Curso de Administração
Empresa Familiar: Processo de sucessão e profissionalização
Autores: 51304672 - Priscila Baia Dantas de Oliveira;51304486 - MAYARA TOLEDO
MESSIAS;51304803 - Thaís Caroline de Oliveira do Nascimento;
Orientador: Elisabete Donadon
Resumo: Este artigo apresenta quais são as principais dificuldades que as empresas familiares
sofrem ao se depararem com a necessidade da profissionalização dos processos e de pessoas
para conseguirem uma sucessão eficaz, paralelamente, são estudadas algumas ferramentas
que podem facilitar este processo. A falta de planejamento e despreparo por parte dos
administradores é na maior parte das vezes a causa originaria do mal processo realizado, não
estando eles preparados para conduzir com sabedoria e plena consciência tal situação.

P- 634
Curso de Medicina Veterinária
Insuficiência Renal em Cães - Revisão de Literatura
Autores: 51102872 - Nathana Venancio da Silva Andrade;51203848 - Bruno Ribeiro
Uchôa;51203934 - Michele Venturini Siqueira ;
Orientador: Carolina Soares Soeiro
Resumo: Doenças renais são causadas por desordens etiológicas variadas. A insuficiência renal
é classificada como aguda ou crônica, sendo a insuficiência renal aguda (IRA) perda da função
renal de maneira súbita, dividida em pré renal, renal e pós renal. Já a insuficiência renal
crônica (IRC) é caracterizada por lesões estruturais irreversíveis, dividida em quatro estágios
que podem evoluir progressivamente, chegando a falência renal que é considerada disfunção
máxima do órgão (POLZIN, 2010).

P- 637

Curso de Direito
Direito do Trabalho da mulher
Autores: 51406197 - Barbara Souza da Silva;
Orientador: Fabio Resende Nardon
Resumo: A mulher sempre foi discriminada pela sociedade, e por algumas características que
as tornam únicas, precisam de proteção no mercado de trabalho. Aspectos físicos e
psicológicos acabam trazendo direitos específicos, como a licença maternidade, descanso
antes do início da hora extra, limites de peso no trabalho, etc.
Principalmente proteção contra discriminação, abuso e violência no trabalho, tudo para
protegê-la de uma sociedade que historicamente a tratou de forma diferente.

P- 663
Curso de Pedagogia
Ensino Tradicional x Pedagogia Waldorf
Autores: 51406420 - Lais Luiza da Silva;51407051 - Aline Sanchez Zonetti;51407151 - Maiara
do Lago Marossi;
Orientador: Rosa Virginia Wanderley Diniz
Resumo: A pesquisa apresenta as concepções da Pedagogia Waldorf (PW), estrutura e
aplicação em salas de aula, numa escola instalada na cidade de Indaiatuba.
A inquietação de pesquisa foi gerada ausência de abordagem, durante os três anos de
graduação, acerca dos modelos educacionais alternativos, que não seguem o paradigma
tradicional, sendo, tal compreensão, diferencial de mercado para o pedagogo.
Dada a oportunidade de aprofundarmos os conhecimentos, surgiu a ideia de explorarmos a
abordagem PW, por pouco conhecida, além da descoberta de uma escola com esta proposta
recém fundada na cidade.

P- 666
Curso de Direito
Pricípio da Presunção de Inocência
Autores: 51204225 - VERA LUCIA GABRIEL DA SILVA;
Orientador: Antonio Carlos Bellini Junior

Resumo: O Princípio da Presunçâo de Inocência , tem por escopo evitar a aplicação apressada
e irresponsável da justiça.
O Artigo 5º, Inciso VLII," ningúem será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória", refere-se á uma garantia processual atribuída ao acusado pela prática de uma
infração penal, oferecendo-lhe a prerrogativa de não ser considerado culpado por um ato
delituoso até que a sentença condenatória transite em julgado.
Em conjunto com as demais garantias Constitucionais, o princípio da inocência presumida,
garante ao acusado um julgamento justo.

P- 669
Curso de Administração
Planejamento financeiro em MPE's
Autores: 51102981 - Jennifer Ilriko Marangoni;51305591 - Camila da Paixão Bento;51305614 Tamara Lima de Oliveira;51305667 - Nara Ligia de Oliveira Caramigo;
Orientador: Leonel Lourenco Prado
Resumo: Com a globalização e a tecnologia cada vez mais avançadas, já não se pode mais
contar apenas com o improviso. Segundo Lucion (2005) gerir um bom controle financeiro tem
sido de suma importância para que as empresas estejam preparadas diante dos obstáculos de
uma economia global e para que permaneçam no mercado diante dos desafios que surgirem.
Nesse contexto um dos fatores indispensáveis para obtenção do sucesso empresarial é o
planejamento financeiro.
P- 689
Curso de Farmácia
Avaliação de qualidade da dipirona sódica comprimido em diferentes fabricantes
Autores: 51203301 - Camila de Lima Nonato;51407509 - Sirlandia Dias Mendonça Bezerra;
Orientador: Dreisson Aguilera de Oliveira
Resumo: O controle de qualidade é a parte das Boas Práticas de Fabricação deve assegurar
que um medicamento não seja liberado para a venda até que sua qualidade seja satisfatória.
As farmacopeias apresentam bases sobre a qualidade dos medicamentos em diversas
apresentações. A qualidade do medicamento se mede pela sua capacidade de exercer o efeito
terapêutico que dele se espera. Quando há falta de qualidade, graves consequências podem
ocorrer, como a piora do estado de saúde, o aparecimento de novas doenças e morte. Para a
empresa pode repercutir no retrabalho, devoluções, reclamações e prejuízo

P- 695
Curso de Direito
ambiente de trabalho seguro
Autores: 51203903 - Luciana Alves de França;
Orientador: Fabio Resende Nardon
Resumo: O presente trabalho se propõe a analisar o meio ambiente laboral, como ferramentas
de grande importância no ordenamento jurídico.
Nesse sentido, vale ressaltar que o direito ao meio ambiente também se utiliza de tal técnica
processual, já que o seu objetivo, não raras vezes, é de impossível reparação, demandando a
análise dos princípios que orientam a abordagem jurídica do meio ambiente e outros
desdobramentos legais.
O estudo do direito ambiental depreende análise dos seus subsídios denominados meio
ambiente artificial, natural e cultural.
P- 721
Curso de Engenharia de Produção
Torqueamento para garantir a integridade no sistema industrial com segurança
Autores: 51203445 - Renan de Castro Gonçalves;51204020 - Luis Paulo Menegatto;
Orientador: Jackson Tsukada
Resumo: Torque é uma quantidade física vetorial, ou seja, é uma medida de quanto uma força
que age em um objeto faz com que o mesmo gire. O objeto gira sobre um ponto central,
conhecido como ponto pivô.
A preocupação da indústria com a segurança vem aumentando a ponto de aumentar sua
confiabilidade da planta industrial para atender tais necessidades. Devido a isso estaremos
explorando um pouco sobre a necessidade de aperto controlado.Entende-se que o mais
importante para uma indústria no geral é a produção, porém as paradas por acidentes
prejudicam muito a operação produtiva da empresa.

P- 724
Curso de Educação Física Licenciatura
A ausência do professor de Educação Física na educação infantil: possíveis implicações.
Autores: 51406380 - Daniela Krahembuhl Corrêa de Moraes;51406886 - Joanita do Espirito
Santo Meleski Brito;51407046 - Gessi Rodrigues Mendes;

Orientador: Luiz Guilherme Bergamo
Resumo: Este estudo relata a necessidade da presença do professor de Educação Física na
educação infantil, pois na maioria das escolas é o professor generalista quem ministra as aulas
de expressão corporal neste ciclo, mesmo sem a formação adequada para tal função. O
professor especialista tem na sua formação conteúdos específicos para ministrar estas aulas. A
ausência deste profissional pode acarretar sérias consequências no desenvolvimento
cognitivo, motor, afetivo e social da criança.O professor especialista pode trabalhar o
movimento de forma que a criança se desenvolva integralmente.

P- 753
Curso de Educação Física Bacharelado
Deficientes visuais dentro da escola e a dificuldade da escola em ter material adaptado
Autores: 51304300 - PALOMA DE SOUZA GOMES;51304366 - Luiz Felipe Vecchiarelli D'
Agostino;51305594 - Cristiano Alves Pereira;
Orientador: Pedro Luiz Bulgarelli
Resumo: A população de idosos vem crescendo cada vez mais, com isso cria-se a necessidade
de serviços que atendam a demanda dessa população, nesse caso a prática de exercício é
recomendada, uma vez que a prática do mesmo acarreta diversos benefícios para população
idosa, tais como melhora na qualidade de vida, controle de doenças crônicas, melhora no
convívio social, melhora das capacidades físicas, entre outros. entido o profissional de
Educação Física é de suma importância, já que o mesmo é o responsável pela montagem e
manutenção desses exercícios.
P- 782
Curso de Educação Física Licenciatura
A questão da inclusão nas escolas: um olhar para os alunos com Síndrome de Down na
Educação Física
Autores: 51405952 - José Eduardo Braguetto dos Santos;51406435 - Leonardo Felipe Duarte
Amaral;51406866 - Denilson do Nascimento Soares;
Orientador: Rodrigo Tetsuo Hirai
Resumo: Vemos o aumento de alunos com deficiência nas escolas regulares e, esse jovem,
requer um tratamento diferenciado por parte das escolas. A Declaração de Salamanca trata de
políticas e princípios acerca da Educação Especial e preconiza a importância da inclusão dos
deficientes no ambiente escolar. Porém, há ainda desafios que envolvem a presença das
pessoas com deficiência nas escolas, convencionais e nas aulas. Tratando-se da inclusão das
crianças com Síndrome de Down, constatamos a presença desses desafios para o atendimento
a esses alunos, também nas aulas de Educação Física escolar.

P- 785
Curso de Educação Física Licenciatura
A importância da dança como conteúdo escolar.
Autores: 5090224 - Thiago de Wasconcelos;51406153 - Ana Paula Picoli;51406211 - Karina
Ramos dos Santos;
Orientador: Rodrigo de Oliveira e Silva
Resumo: Queremos demonstrar a importância da dança no ensino fundamental como
conteúdo escolar, assim questionar o por que a dança não faz parte desse contexto dentro da
disciplina de educação física. Sendo praticada apenas em época de festas e apresentações de
final do ano.A Educação Física abrange diversos campos, tanto na parte de esportes quanto na
parte de Expressão Corporal, seja, dentro do ambiente escolar, diante de uma sala cheia de
alunos, quanto fora dela, em academias, clubes, lugares ao ar livre, campos, praças, etc.
P- 566
Curso de Direito
Alienação Parental
Autores: 51203416 - Sara da Silva Queiroz;
Orientador: Camila Alves Hessel Reimberg
Resumo: A importância da abordagem deste tema está na prática ocasional proposita ou não
do alienador, que traz como resultado, graves reflexos no desenvolvimento da criança que se
tornou um problema para as famílias e para a sociedade, e interfere de forma negativa no
desenvolvimento do menor e por isso se tornou uma lide a ser solucionada pelo Poder
Judiciário, pois o ato de
Alienação Parental, fere direito fundamental do menor: a
convivência familiar.

P- 550
Curso de Engenharia de Produção
Qualidade na Engenharia de Produção
Autores: 51102188 - Elber Nascimento;
Orientador: Fernando Augusto Maron
Resumo: O ESTUDO MAIS APROFUNDADO DAS FERRAMENTAS E SISTEMAS ATUAIS
DA QUALIDADE, BEM COMO DOS SEUS MÉTODOS E PRINCÍPIOS, POSSIBILITA

COMO BENEFÍCIO PARA SEU FIM, O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, DOS
LUCROS, E O FATOR DECISIVO PARA AMANUTENÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DA
ORGANIZAÇÃO NO MERCADO GLOBAL: A “GARANTIA DA QUALIDADE”.
A EMPRESA CEDENTE AO CASO, FABRICA BOMBAS DE VÁCUO DE ANEL
LÍQUIDO, QUE POSSUI PEÇAS DE GRANDE PORTE, MÉDIO E PEQUENO, E
ÁCESSÓRIOS QUE REQUER UMA LINHA DE PRODUÇÃO ORGANIZADA, DE
FORMA A ATENDER PRAZOS, CUSTOS, E QUALIDADE EM SEU LAYOUT E SISTEMA
PRODUTIVO.

P- 569
Curso de Administração
Mudanças Organizacionais
Autores: 51001772 - Aline Maria de Oliveira;51203088 - Brena Bruna Sprecion;51305606 Alessandra Cristina Brigatto Eugenio;
Orientador: Jonival Ferreira Cortes
Resumo: Muito se fala sobre mudanças, principalmente sobre as mudanças organizacionais,
porque implicam em novos caminhos, novas abordagens e novas soluções, ou seja, é uma
transformação que tanto pode ser progressiva e constante, como pode ser rápida e imprevista.
Faz parte da rotina das pessoas e das organizações, assim como a maneira que as pessoas
resistem a ela e á sua implantação.
Essas formas de resistência engloba alterações significativas na forma como os indivíduos
agem e pensam, tornando-a, incerta, arriscada, podendo ser considerada uma fonte de novas
possibilidades (MOTTA, 1997).

P- 572
Curso de Pedagogia
A Importância do Lúdico do Desenvolvimento Infantil
Autores: 51203458 - Manoela Stoco Telles;51406449 - Lucimara Cristina Fiorenzi;51406930 Kelly Cristiny Calçadas;
Orientador: Sheila Salles Mendes

Resumo: A brincadeira é uma ação natural da criança. O brincar é essencial para o
desenvolvimento da criança.
O artigo destaca o significado do lúdico, sua importância para o desenvolvimento e
aprendizagem da criança e, reflexões sobre como o professor pode utilizar brincadeiras que
favoreçam o desenvolvimento da criança.
O trabalho foi desenvolvido a partir da questão: quais são as contribuições da ludicidade no
contexto escolar da educação infantil? E apresentamos duas sugestões de atividades lúdicas, o
quebra-cabeça e o jogo da memória, para ser aplicado dentro e fora de sala de aula.

P- 595
Curso de Pedagogia
Musicalidade, uma ferramenta para a aprendizagem e o desenvolvimento de crianças
hiperativas.
Autores: 51407346 - Valder Vone Pereira de Lima;51407501 - Mônica Marri;
Orientador: Maria Guiomar Matheus Mazon
Resumo: O tema abordado é extremamente importante para a educação, pois trata de um
conteúdo que pode ser integrado em sala de aula, trazendo qualidade ao ensino e à
aprendizagem, principalmente as crianças hiperativas, pois favorece maior concentração e
estabelece um aprendizado rápido e prazeroso. Além de falar da música, vamos destacar o que
é TDAH, e o que pais e professores podem fazer para contribuir com maior desenvolvimento e
aprendizado das crianças.

P- 598
Curso de Engenharia de Produção
Reduçao de Paradas de Maquinas atraves da Metodologia Lean
Autores: 51203208 - José Carlos Santos Cabral;51203400 - Alexandre Carvalho Silva;51203493
- Wagner Santaniello;
Orientador: Marcone Pereira Medina
Resumo: As necessidades de melhorias constantes nos processos visam à otimização do tempo
e redução dos desperdícios, tempo e dinheiro e utilização eficiente dele significa melhores
ganhos tanto de disponibilidade quanto de produtividade. Foi reunida uma equipe
multidisciplinar a qual foi treinada e instruída sobre a situação da área que seria realizado o
Kaizen, assim foi alinhado os problemas encontrados e definidos possíveis soluções para estes
casos. A área em questão e responsável na transformação de peças brutas em produtos
acabados, usinagem de precisão e alto índice de qualidade.

P- 601
Curso de Pedagogia
A importância do estudo da sociologia na formação docente
Autores: 51406028 - Anita Isabelle Martinati de Morais;51406157 - Maristane Pego de
Melo;51406729 - Eliane Ferreira dos Santos;
Orientador: Rosa Virginia Wanderley Diniz
Resumo: Considerando a teoria de Charlot (1986) a educação é, ao mesmo tempo, cultura,
integração social e política. (Portanto, se faz necessário buscar o conceito de sociologia). O
autor ainda afirma, a educação como uma arma política, que os governantes utilizam como
meio de manipular e alienar a população a favor de seus próprios interesses.Essa definição de
educação, nos leva a relacionar o porquê de a disciplina de sociologia ser tão insignificante,
não somente para a formação docente, mas para todas as outras etapas que envolvem a
formação do cidadão.

P- 604
Curso de Medicina Veterinária
Toxemia da prenhez em pequenos ruminantes
Autores: 51203229 - Elisabete dos Santos Benjamim;51203783 - Noemi Adriana
Faccion;51203862 - Katia Regina do Nascimento;
Orientador: Rodrigo Volpato
Resumo: A toxemia da prenhez é uma doença metabólica que acomete ovelhas e cabras no
terço final da gestação. Em geral, a enfermidade acomete principalmente fêmeas gestantes
com fetos múltiplos, ou com feto único grande (HENZE et al, 1998).
Caracteriza-se por desordem metabólica energética, que gera queda na concentração de
glicose e aumento excessivo nas concentrações de corpos cetônicos no sangue, resultando em
hipoglicemia, acetonemia e acidose sistêmica (LINZMEIER e AVANZA, 2009).

P- 624
Curso de Direito
AVISO PREVIO E SUAS PROJEÇÕES
Autores: 302050349 - Carlos Sartorello Junior;

Orientador: Fabio Resende Nardon
Resumo: Expressado através de documento hábil em que as partes manifestam a vontade de
colocar fim no contrato de trabalho.
Historicamente teve sua origem na idade média tendo sua primeira referência legislativa no
Brasil em 1850 através do artigo 81 do Código Comercial.
Em 1916 passou a ser regulamentado em meio ao artigo 1.221 do Código Civil.
Projeção e evolução da regulamentação do Aviso Prévio no Brasil :
?

Decreto nº 16.107 Brasil (1923)

?

Lei nº 62 Brasil (1935)

?

Constituição Federal do Brasil (1988)

?

CLT Brasil (1943)

?

Lei 12.506 Brasil (2011)

P- 630
Curso de Direito
Direito Real de Habitação da Companheira (o) Sobrevivente
Autores: 51203990 - Karen Miranda de Souza;
Orientador: Cassio Modenesi Barbosa
Resumo: Para começar, adentraremos em um tema de grande relevância, trata-se do direito
real de habitação conferido ao companheiro sobrevivente no instituto da união estável.
Neste trabalho será realizado o incurso histórico do Código Civil de 1916 com relação aos
avanços trazidos pela Constituição Federal de 1988 quando do reconhecimento da união
estável como entidade familiar, quando do advento da lei nº 9.278/96 que em seu art. 7º
parágrafo único regulou o direito real de habitação aos conviventes da união estável sobre o
imóvel destinado a residência da família, independente do regime de bens.

P- 633
Curso de Direito

PERMANÊNCIA PROLONGADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM INSTITUIÇÕES DE ABRIGO:
Uma violação ao Direito da convivência familiar e comunitária previsto constitucionalmente
e no ECA
Autores: 51305550 - Neila Cassia Alves Moura;
Orientador: Camila Alves Hessel Reimberg
Resumo: No Brasil, o direito fundamental à convivência familiar e comunitária de crianças e
adolescentes, ainda está longe de ser uma realidade. Milhares de crianças e adolescentes, por
inúmeros fatores, ainda passam a maior parte da vida institucionalizadas. A violação a esse
direito vem se perpetuando ao longo da história, desde o período colonial, com a implantação
das primeiras instituições de acolhimento através dos Jesuítas. Nessa época, o acolhimento de
crianças e adolescentes era uma prática aceita pela sociedade.

P- 656
Curso de Direito
Responsabilidade civil no transporte aéreo de pessoas
Autores: 51103055 - Luciana Cespede Borges;
Orientador: Camila Alves Hessel Reimberg
Resumo: Com o desenvolvimento das civilizações a troca de mercadorias, a conquista de
outros territórios, o deslocamento de pessoas necessitava que este intercâmbio fosse
aprimorado, sendo o transporte o grande propulsor deste avançar dos povos. No século XX, o
transporte que cada vez mais aumentou o número de usuários, seja para o deslocamento de
pessoas ou para o translado de mercadorias, foi o aéreo. A demanda para este tipo de serviço
aumentou neste século (XXI), e a população aderiu ao uso pela conveniência e peculiaridades
que este meio de deslocamento oferece junto à vida de seus usuários.

P- 659
Curso de Farmácia
Uso irracional de antimicrobianos e a resistência bacteriana
Autores: 51203297 - Irlene Ferreira;51203385 - Janaina Pistoni dos Santos;51204131 - Ivani
Rodrigues da Silva Gomes;
Orientador: Dreisson Aguilera de Oliveira

Resumo: Os antibióticos foram uma descoberta relevante para a sociedade, tornaram possível
o prolongamento da vida e a recuperação da saúde. Desde o primeiro antibiótico de origem
sintética e logo em seguida a penicilina, até os dias de hoje, a batalha se torna cada vez mais
acirrada entre produzir um medicamento antimicrobiano e o surgimento de novas bactérias
resistentes. Para enfrentamento da automedicação, principalmente de antimicrobianos, a
ANVISA implementou a RDC 20/2011 com regras mais rígidas para a dispensação desses
medicamentos.

P- 662
Curso de Engenharia de Produção
Melhoria e Gerenciamento de compras e fluxo de material
Autores: 51203211 - ANDERSON DO VALE RUFATO;51203352 - Guilherme Faria
Chaim;51203461 - Diego Fernando de Almeida;
Orientador: Fernando Augusto Maron
Resumo: Todas as empresas, organizações, prestadores de serviços e outros segmentos estão
hoje na busca constante por reduzir custos e para poder se manter no mercado, estão em
constantes análises e melhorias dos processos, buscando qualificações de mão de obra,
eliminando superprodução e consequentemente diminuir estoques. Visando melhorias foram
levantados problemas com relação e compra e fluxo de materiais e para minimizar os impactos
causados, foram implantados sistemas simples e eficazes de controles e pesquisas: como SAP e
webformat.
P- 665
Curso de Engenharia de Produção
Melhoria na Empresa Siarc Estrutura Metalica
Autores: 51203205 - RODRIGO MUGNARO INÁCIO;51407506 - Rodrigo de Souza Komori;
Orientador: Marcone Pereira Medina
Resumo: A atual situação de alta competitividade, presente em diversas indústrias, vem
demandando que empresas tenham cada vez mais, o cliente como seu foco. Esse foco deve ser
entendido como o que o cliente necessita verificar quais suas necessidades a empresa pode
atender de forma lucrativa, e de forma melhor que seus concorrentes. Para atingir tal objetivo,
as organizações devem identificar suas forças internas e gerir de forma ótima tais forças, ou
seja, gerir recursos de operações e transformações, de forma a oferecer valor a seus clientes, a
um custo compatível.

P- 688

Curso de Medicina Veterinária
lesão de tendão flexor digital superficial em membro torácico de cavalos atletas - relato de
caso
Autores: 51203361 - Robson Américo;51203734 - Luciana Horta Figueiredo;51407430 Mayara Zeleniakas Giannocaro Pequeno;
Orientador: Danilo Maciel Duarte
Resumo: As lesões do TFDS são as causas principais de afastamento dos animais das atividades
esportivas, trazendo grandes prejuízos econômicos para seus proprietários.devido à anatomia,
os principais membros acometidos são os torácicos, pois além de fazer o papel de
amortecedores de impacto, suportarem a maior parte do peso do corpo e são os mais afetados
por traumas durante o esporte.As tendinopatias podem ser tratadas de diversas maneiras,
podendo ser utilizados tratamentos conservativos sistêmicos e locais, procedimentos
cirúrgicos, bem como procedimentos auxiliares como o laser terapêutico

P- 559
Curso de Administração
A utilização de controles internos para o desenvolvimento da produção
Autores: 51304628 - Ademir Antonio Ferreira Junior;51305191 - Aires Custodio da
Silva;51305789 - Oséias Gomes de Oliveira;
Orientador: Fernando Marcos de Freitas
Resumo: A busca pela melhoria continua traz a oportunidade de estarmos aprendendo e
conhecendo ferramentas que nos auxiliam para que isso aconteça. E quando há
esse objetivo, que é extremante necessário nos dias atuais, em um mundo cada vez
mais globalizado, é preciso conhecer com afinco. Para isso é preciso analisar e
estudar profundamente para que haja sucesso no propósito.
Este artigo tem como finalidade detalhar a ferramenta do Ciclo PDCA (PLAN, DO,
CHECK, ACTION) que também é conhecido como Método de Shewhart ou Deming
para alcance da eficácia produtiva e suas aplicabilidades.

P- 579
Curso de Engenharia de Produção

Gestão da fabrica de Fraldas Ultra Max
Autores: 51203192 - RODRIGO RAUL PEREIRA TARA;51203659 - Rafael Moreira da
Silva;51203851 - Alan Kardec Flores;
Orientador: Marcone Pereira Medina
Resumo: Esse projeto tem como objetivo a utilização do laboratório de Engenharia de
Produção da Faculdade Max Planck, (que possui uma máquina de fraldas existente no
mercado), aperfeiçoar o processo fabril a manipulação humana, implantando processos
padronizados na produção produto e da máquina a fim de produzir quantidades suficientes
para atendimento da demanda das entidades, mantendo a higienização do processo e
produto, reduzindo mão de obra e contaminantes, e ao mesmo tempo produzir com
qualidade similar aos produtos existentes no mercado.

P- 582
Curso de Pedagogia
O lúdico no aprendizado da matemática na educação infantil
Autores: 51305480 - Marly Cristina Oliveira Novais;51405917 - Fabiana Aparecida da
Silva;51407293 - Erica Juliana da Silva;
Orientador: Sheila Salles Mendes
Resumo: O presente artigo tem a finalidade de investigar como as atividades lúdicas
contribuem para o ensino da matemática e seu desenvolvimento na aprendizagem da criança.
As diversas pesquisas indicam que a atividade lúdica ajuda a desenvolver na criança várias
habilidades, como a atenção, memorização, imaginação, enfim, todos os aspectos básicos para
o processo da aprendizagem, que está em formação.O lúdico é um recurso pedagógico eficaz
que envolve o aluno na atividade, permitindo a criança se desenvolver cognitivamente.

P- 585
Curso de Engenharia de Controle e Automação
CONTROLE DE NIVEL DE LÍQUIDO UTILIZANDO SISTEMA INTELIGENTE
Autores: 51102189 - Murilo Jacette;51203625 - Giuliano Guio Batista;51304700 - Thiago
Janeri;
Orientador: Jackson Tsukada
Resumo: Dentro do processo de controle de níveis de líquidos quanto maior for a facilidade
para identificar os níveis e controlar quando se precisa de um reabastecimento sem mesmo ir
até os tanques fisicamente melhor, até porque existem empresas que trabalham somente com

líquidos e são inúmeros os estoque e produção para se controlar manualmente e estas
empresas tem buscado formas automáticas vinculadas ao controle por distancia, para ter
acesso a todas estas informações. Utilizamos então uma placa arduino que traz um baixo custo
para ser a base de todo este controle.

P- 588
Curso de Engenharia de Controle e Automação
CONTROLE DE PROJETIL ATRAVES DE SISTEMAS LINEARES
Autores: 51203833 - Antonio Claudio Jiovanetti Henrique ;51304696 - Marcos Antonio de
Souza;51407326 - Jean Carlos Cristaldo Barros;
Orientador: Marco Olivio Sotelo
Resumo: Na visão geral podemos ter uma noção bem generalizada do que pretendemos
executar com todo este projeto, o tema nos deixa bem a par do porque a utilização dos
sistemas lineares e suas possíveis vantagens e de qual modo iremos corrigir suas
desvantagens, a justificativa estão mencionados os principais aspectos que motivaram a
escolha do tema abordado. Nos objetivos do trabalho são apresentadas as propostas para o
processo do sistema citado, com vista à minimização de erro e a não participação humana. Na
metodologia são apresentadas as tarefas para a realização dos objetivos.

P- 611
Curso de Engenharia de Produção
Projeto de melhoria e metodologia poka yoke em um processo de injeção plástica
Autores: 51203185 - Railson Pedro Marcelino;51203351 - Samuel Dos Santos;51305198 Jonatas de Moura Silva;
Orientador: Fernando Augusto Maron
Resumo: Vamos falar sobre um assunto que é comum nas empresas de injeção de material
termoplástico, falaremos sobre peças metálicas ancoradas em material termoplástico, ou seja,
material sobre injetado, abordaremos o problema de maneira simples e objetiva para resolver
o problema que estava acontecendo no processo de injeção plástica. Falaremos sobre o
problema e sua causa raiz, na sequência iremos apresentar duas ferramentas da qualidade que
utilizamos para solucionar tal problema. No final do estudo de caso faremos uma analogia
entre o cenário antigo e o cenário atual para compararmos os resultados.

P- 617
Curso de Direito
Reforma Política: Críticas ao atual sistema Brasileiro
Autores: 51203142 - Caique de Souza Vilela da Silva;
Orientador: Rodrigo Pires da Cunha Boldrini
Resumo: O presente trabalho busca entender algumas das mazelas do sistema político
brasileiro e interpretar seus motivos. O Brasil, assim como diversas outras nações, passa por
uma crise de representatividade gigantesca, os líderes nacionais não mais conseguem garantir
um consenso entre o povo brasileiro. As crises são inevitáveis dada a possibilidade de ciclos de
poder e suas determinações. Por óbvio que durante um período de crise se deve buscar uma
solução menos dolorosa para o povo, em especial para aqueles que apesar de ser a maioria
populacional, são levados como minoria intelectual e politicamente tem representação ínfima.
Durante boa parte da história brasileira o povo não participou das primordiais decisões, não
teve o direito de saber e entender o que estava acontecendo, nem os reais motivos de
mudanças. O sistema foi criado e acabou por privilegiar esta situação, cada vez mais existe a
permanência do status quo e suas regalias perduram. Se sentir provocado por uma situação
que evidencia uma injustiça social e escrever sobre ela, teorizar possibilidades de mudança e
buscar a concretização desta obra é o mote do presente trabalho. Aqui serão demonstrados
alguns pontos específicos do sistema brasileiro e alguns dos motivos que podem caracterizar a
sua essência. Será necessária pesquisa ainda mais acentuada quanto ao tema, tendo em vista
que as aberturas de possibilidades de interpretação são inúmeras, neste primeiro tempo se faz
uma visão do macro em relação ao sistema político brasileiro. Inicialmente, fora demonstrada
a necessidade de um sistema rígido para as questões atinentes ao tema, culturalmente temos
essa necessidade de previsão total das normas que garantam ou modifiquem direitos,
mostrando a obrigatoriedade de se ter como previsão constitucional as questões que são
ligadas ao sistema político brasileiro. A mudança de diversos pontos do atual sistema é uma
realidade a ser conquistada, porém, falta credibilidade, muitas das vezes, para os opositores
do sistema em voga, dadas as paixões políticas e a não coesão dos fatos narrados com as
práticas institucionais. Mudar é buscar o diferente em diversas esferas, apostar em um sistema
diferente é algo complexo e pode ser ainda mais daninho para a sociedade brasileira se a
mudança não representar uma democracia de fato.

P- 620
Curso de Engenharia de Produção
Criação de produto padronizado em um sistema engineir to order
Autores: 51203344 - Gustavo La Puma Fonseca;51203467 - Jaqueline Colabone;51204104 Chayene Dias de Oliveira;

Orientador: Fernando Augusto Maron
Resumo: Qualquer empresa que deseja se manter competitiva, precisa se destacar em cinco
fatores: Qualidade em todos os produtos produzidos; Flexibilidade para atender seus clientes,
conforme suas necessidades; Preços competitivos; Entrega rápida e Confiabilidade, com o
cumprimento de prazo.
Com o estudo realizado em nosso trabalho, iremos propor melhorias, que irão potencializar os
três últimos fatores mencionados: Flexibilidade, Entrega Rápida e Confiabilidade.

P- 640
Curso de Engenharia de Produção
Melhorias no Setor Produtivo
Autores: 51203198 - ANDRE LUIS BAPTISTA;51203212 - ADRIANA RODRIGUES;51305566 Samantha Karina de Moraes;
Orientador: Marcone Pereira Medina
Resumo: A empresa precisa se preparar para o futuro, buscando o seu melhor, tentando fazer
a diferença no mercado, e pra que isso aconteça terá de fazer diversas mudanças na sua
empresa e se adaptar a necessidade de seus clientes.
Uma organização se divide em setores para que consiga manter-se em atividade, porém um
setor que esta ajudando muitas empresas a diminuir custos e se adaptar ao mercado é equipe
de Lean Manufacturing.
A área de Lean busca reduzir os desperdícios da empresa através de vários estudos e
ferramentas, no nosso caso, utilizando a ferramenta SMED.

P- 643
Curso de Direito
Relações sócio-afetivas - O afeto como relação jurídica
Autores: 509499 - Rosana Cristina de Assis Ferreira;
Orientador: Camila Alves Hessel Reimberg
Resumo: Demonstrar a evolução da família, com a formação de novos arranjos familiares e o
surgimento de um novo tipo de paternidade: a socioafetiva. Tal paternidade prestigia o afeto
como relação jurídica e já possui reconhecimento perante nossos Tribunais. Tal evolução se
deu em virtude dos acontecimentos sociais e da globalização resultando numa forma mais

ampla de pensar a união de pessoas que convivem sob o mesmo teto. Assim, o conceito de
família se alterou com o passar do tempo e o afeto tem sido reconhecido como ponto de
identificação da família, cujo elemento estruturante é o afeto.

P- 646
Curso de Administração
Marketing de Varejo
Autores: 51304428 - SAMARA CRISTINA DE MELO;51304498 - Angelica de Paula
Silva;51304597 - JANAIARA DE MELO DA SILVA;
Orientador: Elisabete Donadon
Resumo: Trabalhar estratégias diferenciadas do Marketing de Varejo que estejam bem
elaboradas para alcançar a fidelidade do cliente, atingindo o interesse do consumidor e desta
forma garantir a sobrevivência desse segmento de negócio, o varejo que é um elemento que
possibilita ao Marketing extrair e explorar tempo, utilidade de posse e lugar.
A escolha desse tema busca demonstrar a importância de Marketing de Varejo praticado por
empresas que esperam longevidade de mercado, pois auxilia a compreensão das necessidades
e o comportamento do seu consumidor.
P- 649
Curso de Direito
A guarda compartilhada de menores sob a égide do Novo Código Civil
Autores: 51203146 - Ilda Quitagava Alvarenga;
Orientador: Ricardo Alves Hessel Reimberg
Resumo: A CF/88, quando consagrou o princípio de igualdade assegurou ao homem e à mulher
os mesmos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, provocou reflexos muito
importantes no poder familiar e o Estatuto da Criança e Adolescente, ao dar prioridade
absoluta para crianças e adolescentes.
Com a emancipação da mulher a figura familiar foi alterada. Com a esposa atuando fora dos
limites do lar, o homem passou a ter maior participação nas tarefas domésticas e a cuidar dos
descendentes, deixando de ser apenas a figura de provedor e passando a exercer maior
influência na educação dos filhos.

P- 672
Curso de Administração

A História da Administração (Técnicas Inovadoras)
Autores: 51304445 - Damiane da Fonseca Tadei;51304615 - Allyson Saulo Barbosa Braulio da
Costa;51304747 - Marina Thomazzi;
Orientador: Paulo Sergio Granato
Resumo: Para garantir a longevidade da organização no cenário econômico atual é necessário
a aplicação de técnicas de gestão que vão além da administração de subsistência que permite
a sobrevivência um dia após outro sem a capacidade de se realizar um planejamento
estratégico que garanta a saúde financeira da organização a longo prazo. Uma organização que
não aplica técnicas modernas de gestão pode ser comparada a uma pessoa que entra em uma
maratona para competir com atletas, essa pessoa conseguirá correr um pouco mas acabará
desistindo ou então morrendo durante o percurso.

P- 675
Curso de Engenharia de Produção
Utilização de energias sustentáveis
Autores: 51203173 - Marcos Mussato
Storari;51304370 - ANGELO EIJI NAKATA;

Ferreira;51204154

-

Eduardo

Rodrigues

Orientador: Marcone Pereira Medina
Resumo: Com o passar do tempo a população vem se tornando cada vez mais dependente de
energia e com a tendência inevitável de esgotamento das fontes de energia fóssil devemos
buscar fontes renováveis, dentre elas uma alternativa é a utilização de células de combustível,
embora essa não seja uma nova tecnologia apresentou boas melhoras ao longo do tempo
mesmo tendo caminhado a passos curtos durante um bom período, vezes por custo, vezes por
interesses políticos e econômicos.

P- 678
Curso de Engenharia de Produção
Estudo de caso envolvendo a melhoria de setup utilizando a ferramenta da qualidade SMED
Autores: 51305271 - Alessandra Rodrigues
Lourenço;51406765 - Daniele Heiras Pivetta;
Orientador: Fernando Augusto Maron

Leite;51406535

-

Cesar

Aparecido

Resumo: Será apresentado um estudo de caso envolvendo a melhoria de setup em um
equipamento chave dentro de uma industria automotiva.
Trata-se da Prensa Transfer, que é um processo desenvolvido para responder à fabricação de
componentes de uma forma totalmente automatizada.
Para uma melhor aprendizagem e foco no problema, foi utilizado o A3 Report (relatório A3 de
solução de problemas)com diferencial de brevidade da documentação e a síntese da
aprendizagem. E a aplicação da ferramenta SMED foi utilizada em seus 8 passos para solução
do problema, ferramenta especifica para Setup.

P- 701
Curso de Educação Física Bacharelado
A importância da prática da natação para pessoas com lesão medular
Autores: 51304473 - HUGO MAJOEL TORRECILHA;51304834 - Allana Melina Marqui de Godoy;
Orientador: Andrea Ceschin Motta
Resumo: Considera-se lesão medular, traumas na medula espinhal que resultam na perda ou
diminuição da sensibilidade e força. A natação é considerada um dos esportes mais completos,
por envolver todos os segmentos do corpo ao mesmo tempo durante sua prática. Os
benefícios gerais são o aumento da capacidade cardiorrespiratória e o fortalecimento do corpo
como um todo. Estes entre outros benefícios são de suma importância às pessoas portadoras
de lesão medular, uma vez que lhes proporcionam não somente a melhora da qualidade de
vida no aspecto físico, mas também sendo uma ferramenta de inclusão social.

P- 691
Curso de Farmácia
câncer de pele: prevenção
Autores: 51203751 - Neili Neppel da Rosa;51203941 - Michele Guimarães Silva;51204171 Renata Assef Faraco de Sousa;
Orientador: Fernanda de Cassia Frasson Carvalho
Resumo: O câncer é uma patologia de etiologia multifatorial, resultante, principalmente, de
alterações genéticas, fatores ambientais e do estilo de vida.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), câncer é o nome dado a um conjunto de mais
de cem doenças que têm em comum o crescimento desordenado
de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo metastizar-se.

Nos carcinomas de células Basais (CCB) a radiação tem provado ser tumorigênica por dois
mecanismos, o primeiro leva a uma proliferação celular prolongada, o segundo mecanismo é
um dano direto durante a replicação do DNA.

P- 717
Curso de Administração
Supply Chain Management
Autores: 51203981 - Tamires Castro de Sousa;51508216 - Dalvana Santos Querolo;51508682 Fabiana Proença Teato;
Orientador: Fernando Marcos de Freitas
Resumo: Temos notado uma crescente preocupação quanto a sustentabilidade onde a mesma
é relacionada por parte das organizações, em saber aonde será descartado seu produto, como
será descartado, mas também em como o processo produtivo pode ou não influenciar e
impactar no meio ambiente e a sociedade. Com isso faz com que as empresas busquem
esforços para alcançar esses objetivos, e tornando isso um meio com que ela se torne
reconhecida no mercado, por essa diferenciação e destaque entre seus concorrentes.

P- 720
Curso de Educação Física Bacharelado
A influência do treinamento resistido com pesos para a melhoria da lombalgia ocupacional.
Autores: 51304585 - Patrick Natan Melicardi;51305070 - Guilherme Augusto Peixoto
Miranda;51305421 - Everton Diego Rodrigues;51305555 - Michele Cristina Pacheco;
Orientador: Pedro Luiz Bulgarelli
Resumo: Com as mudanças causadas nos últimos anos, devido à implementação da tecnologia,
está se tornando cada vez mais comum trabalhos que nos forçam a passar grande parte do
tempo sentado. Esse fator, somado ao sedentarismo está causando um grande problema para
a sociedade atual, a lombalgia, que é a principal causa de limitação física em pessoas com
menos de 45 anos. Em contrapartida, o treinamento resistido com pesos vem se destacando
como uma alternativa viável e segura para os indivíduos lombálgicos.

P- 746
Curso de Engenharia de Produção
Otimização nos processos logísticos em uma empresa de motores.

Autores: 51203186 - Adailton Beatriz Thiago;51203188 - Leandro Medeiros Peixoto;51305544
- Lucas Rodrigo de Souza Morais;
Orientador: Jackson Tsukada
Resumo: A dinâmica do mercado exige com que as empresas produzam itens
diversificados e em menores quantidades, criando a necessidade de sistemas
capazes de gerenciar e reduzir o mínimo possível de estoque em suas unidades.
Muitos sistemas utilizados atualmente para o controle de estoque têm como
base previsões de demanda, dessa forma, as ordens de produção são enviadas
para os processos de forma empurrada, ou seja, produza tudo o que puder, no
menor tempo possível e não para o cliente e sim para o estoque.

P- 749
Curso de Educação Física Licenciatura
Educação física adaptada para em escolas do ensino fundamental
Autores: 51405928 - Marcelo Ilhéu Pereira;51407178 - Adriano Machado de Paula;51407390 Ronaldo Ramos Nogueira;
Orientador: Pedro Luiz Bulgarelli
Resumo: Neste trabalho será abordada a inclusão de aulas de Educação Física adaptada nas
escolas de ensino fundamental II, fazendo com que os alunos possam vivenciar interagir,
entender, compreender e aceitar as condições adversas dos deficientes. Obtendo
conhecimento para si próprio, familiar e para a sociedade num todo. Contemplando assim a
falha existente na abordagem mais completa e específica sobre o assunto que é a realidade
atual na educação básica. Trazendo assim uma socialização e compreensão não só dos alunos
como também de seus familiares e todos do seu convívio social.

P- 752
Curso de Direito
Crimes contra a Ordem Tributária: a extinção da punibilidade segundo entendimento do STF
Autores: 51203684 - Nathalia Ruesch Neiva;
Orientador: Fabio Jose Savioli Bragagnolo

Resumo: Direito Tributário é o conjunto das leis reguladoras da arrecadação dos tributos e sua
fiscalização, é o suporte ao órgão federativo no ofício de exigir tributos. Tributo é toda
prestação pecuniária compulsória, previsto em lei e cobrada mediante atividade
administrativa, pode ser expressado em valor monetário, são tidos como tributos as taxas,
impostos, entre outros.
Muito se é falado sobre os crimes que poderão ocorrer caso haja alguma conduta diversa da
lei e suas consequências, estudaremos a extinção da punibilidade conforme pagamento total
ou parcial de dívida.

P- 755
Curso de Educação Física Licenciatura
A influência do treinamento de força para corredores de 100 metros
Autores: 51204052 - Clayton de Jesus Lopes;51304390 - CÍCERO CALLON DA SILVA
RIBEIRO;51304419 - Regis José Moraes;
Orientador: Cristian Javier Ramirez Lizana
Resumo: Considerada a prova mais importante das Olimpíadas, a prova dos 100 metros rasos
é de curtíssima duração e exige o máximo de empenho nos treinamentos. Nessa prova, o
maior objetivo é a busca por melhores resultados, pois um milésimo de segundo pode levar a
glória por classificar o homem mais rápido do mundo ou a ruína, colocando a perder quatro
anos de treinamento. Sendo assim é fundamental objetivar o trabalho de força para melhora
da performance esportiva.

P- 778
Curso de Engenharia de Controle e Automação
Manufatura aditiva: Beneficíos da tecnologia na reposição de peças agrícolas
Autores: 51305631 - João Guilherme Xavier Coelho;51508578 - Giovanni Maciel Berlotto;
Orientador: Rodolfo de Souza Zanuto
Resumo: Este artigo tem como tema central a utilização da manufatura aditiva no mercado de
reposição de peças agrícolas. Grandes empresas agrícolas tem de administrar um estoque de
milhares de peças, sendo que muitas delas tem baixo volume, mas necessitam estar
disponíveis por um período razoável de tempo para suportar uma possível falha, de acordo
com o código brasileiro do consumidor. Estas peças com baixas vendas tem um custo alto de
compra e administração, além de custos de ferramentais. Com as novas e avançadas técnicas
de manufatura aditiva, é possível uma drástica redução de estoque.

P- 781
Curso de Engenharia de Produção
Gestão em tempos de crise
Autores: 51203584 - Lucas Patrick Rodrigues Melaré;51203614 - Gerson Alexandre Dias de
Oliveira;
Orientador: Edevaldo Alves dos Santos
Resumo: Em 2008 com o aumento do preço das commodities a exportação brasileira teve um
superávit, a receita nacional cresceu. Com a estabilização das moedas estrangeiras a procura
por commodities no Brasil diminuiu, o país ainda conseguiu se sustentar, devido aos estímulos
do governo que diminuíram os impostos.
O consumo estava a todo o vapor, apesar do pessimismo mundial, em relação ao futuro os
juros no Brasil giravam em torno de 8%.
Os escândalos de corrupção sem resolução foram vistos pelo mercado internacional de forma
reprobatória, o que diminuiu muito o grau de investimento e confiabilidade.

P- 784
Curso de Educação Física Licenciatura
O papel da educação fisica no processo de socialização da criança no ensino fundamental
Autores: 51406713 - Joyce Regina Ribeiro Fontebasso;51407386 - Joiciele Oliveira de Matos;
Orientador: Rodrigo Tetsuo Hirai
Resumo: A vivência no Estágio Curricular Supervisionado, que realizamos no curso de
licenciatura em Educação Física, nos levou a trabalhar com esse tema, pela percepção que
tivemos da ausência dos jogos cooperativos nas aulas de educação física.
Este artigo terá como objetivo verificar a importância, das práticas cooperativas, para que se
desperte nos alunos o interesse de jogar com e não contra seus colegas.
A competição exerce uma influência grande, principalmente em crianças, seja pela mídia ou
até mesmo através dos pais, com incentivos do tipo “tem que ser o melhor” e “sempre
vencer”.

P- 704
Curso de Direito

OS DIREITOS DOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS
Autores: 51203660 - Juliane Caroline Andreta;
Orientador: Jose Jorge Tannus Junior
Resumo: A Emenda Constitucional Nº 72/2013 já havia estendido aos domésticos os direitos
constitucionais dos trabalhadores em geral, mas alguns direitos ainda dependiam de
regulamentação. Além de trazer uma série de novidades para o contrato de trabalho,
regulamentou os direitos, e criou o Simples Domésticos que irá servir para simplificar o
cumprimento das obrigações dos empregadores domésticos. Foi realizado entrevistas com
cinco domésticas e o responsável pelo SEDCAR- Sindicato do Empregados Domésticos Região
de Campinas analisando a realidade da aplicação dessas novas leis.

P- 707
Curso de Engenharia de Produção
Desenvolvimento de produto através do processo "Shell Molding".
Autores: 51203442 - Willians Isidio da Silva;51203727 - Luciano Pereira da Silva;
Orientador: Jackson Tsukada
Resumo: A gestão do processo de desenvolvimento do produto deve ser visto, sobretudo e
principalmente como uma forma de sobrevivência e permanência no mercado. a gestão do
processo de desenvolvimento do produto (PDP).
Toda empresa independente da sua natureza necessita avaliar de maneira estratégica o seu
posicionamento mercadológico, seja no aspecto interno ou externo, a implantação de uma
metodologia eficaz de gestão no PDP permite a organização não só melhorar a qualidade dos
dados trabalhados entre setores como afetará diretamente o resultado perante aos cliente e
concorrentes.

P- 710
Curso de Ciências Contábeis
Lucro Presumido x Lucro Real: Planejamento tributário para industria do ramo alimenticio de
médio porte
Autores: 51304828 - Leandro Nunes dos Santos Ferraz;51305241 - Maria Antonietta
Carone;51305554 - Fabiana Ferreira de Araujo;
Orientador: Rogerio Pena Masi
Resumo: Planejamento Tributário: Lucro Presumido X Lucro Real.

Com base nesta contextualização, analisaremos através de uma simulação, qual a melhor
forma de tributação para uma organização do setor alimentício.Neste setor se enfrenta uma
estrutura tributária complexa e confusa, múltiplos impostos federais, estaduais e municipais
com uma legislação inconstante, o que logo acarreta em insegurança jurídica. Diante de todos
estes fatores, fazemos a seguinte indagação:
Qual a melhor opção tributária para uma indústria alimentícia, de mistura de temperos, no
cenário atual de crise?

P- 730
Curso de Ciências Contábeis
A importância do contador na transparências das informações contábeis
Autores: 51304363 - Bruna Progetti;51304783 - Monique Fernanda Beloni;51304896 - Renata
Parisoto de Almeida Santin;
Orientador: Grieco Rodrigo Bossardi
Resumo: Este trabalho aborda a ética do profissional contábil, demonstrando sua importância
e alertando aos atuantes na área os riscos e consequências de se agir sem ética. Um
comportamento com base nos princípios morais exige mais que leis, normas e regulamentos,
requer do profissional um julgamento pessoal.
A classe contábil, assim como diversas profissões possui um Código de Ética próprio, que tem
como finalidade indicar um padrão de conduta, demonstrando o que é permitido e o que não
é , resolvendo assim de maneira organizada e clara os problemas e situações que venham
ocorrer.

P- 733
Curso de Ciências Contábeis
Incorporação, Fusão e Cisão de Empresas - Aspectos Contábeis
Autores: 51304588 - Silmara Oliveira de Souza;51305275 - Adria Mirela de Lima Silva;
Orientador: Grieco Rodrigo Bossardi
Resumo: É fato que a economia está cada vez mais globalizada e competitiva, e por esta razão
as empresas necessitam estar preparadas para se manter no mercado.
O tema deste trabalho é muitas vezes uma necessidade em determinadas situações
empresariais, de forma que uma reestruturação societária seja o meio mais vantajoso para a
continuidade dos negócios.

Todas essas operações exigem um estudo aprofundado da situação de cada sociedade,
candidatas à participação no processo de Incorporação, Fusão ou Cisão, para que se defina as
vantagens e desvantagens que esses processos venham a trazer.

P- 736
Curso de Ciências Contábeis
AUDITORIA INTERNA - CONTROLES INTERNOS
Autores: 51304509 - Dhaiane de Sousa Martins;51304900 - Nayara Serotine Pereira;51304958
- Juliana Fidelis Ladeira;
Orientador: Rogerio Pena Masi
Resumo: No mundo globalizado nos dias atuais, em que a competição faz parte da vida diária
das organizações, há, contínua e progressivamente, a necessidade de informações úteis que
permitam à gestão tomar decisões, atingir os objetivos e vislumbrar perspectivas para o
futuro.
Neste contexto, a auditoria interna, apesar de recente, tem vindo a afirmar-se e a assumir um
papel cada vez mais relevante no seio das organizações, como função de apoio à gestão, com
atribuições mais amplas, com responsabilidades numa gestão eficaz e consequentemente na
sociedade em geral.

P- 762
Curso de Educação Física Bacharelado
A influência da dieta vegetariana no atleta
Autores: 51204113 - SAMUEL RODRIGUES DA SILVA;
Orientador: Antonio Carlos Ribeiro Eduardo
Resumo: A dieta vegetariana tem seu histórico datado desde a Grécia e Roma antiga, Pitágoras
que foi considerado o pai do vegetarianismo e defendido por ele, em sua teoria os animais e
os homens compartilhava a mesma alma, sendo que sua dieta era restrita a carnes, e tinha três
aspectos: ecológica, saúde física, e religiosidade (TEIXEIRA; R.C.M.A; MOLINA, 2006, apud.
ENAF 2014). Com a mudança de hábitos alimentares tem se tornado cada vez mais frequente
em nosso cotidiano, temos encontrado praticantes de atividades físicas e atletas que aderem a
dieta vegetariana.

P- 765

Curso de Administração
Empreendedorismo em tempos de crise
Autores: 51304710 - Tainara Kelly da Silva;51304897 - Michelle Patricia de Oliveira;51407505 Michel Barbosa de Oliveira;
Orientador: Wilson Luiz Ferrareto
Resumo: Diante do cenário econômico atual, resolvemos abordar este assunto por saber a
importância que ele tem tido na sociedade. Muitos negócios se iniciam diante da adversidade;
por exemplo, a perda de um emprego ou pela diminuição da renda. Claro que todos ficam com
receio de começar algum tipo de negócio neste período, talvez valha muito a pena iniciar um
negócio agora, pois terá tempo de desenvolver e moldar vários aspectos importantes para se
criar uma empresa de sucesso, formar e treinar uma boa equipe, desenvolver e ajustar os
produtos da melhor forma possível, e tantos outros aspectos.

P- 768
Curso de Educação Física Licenciatura
Psicomotricidade na educação infantil
Autores: 51203285 - GUSTAVO DA
Pacioni;51406368 - Jean Roberto Augusto;

SILVA DAMASCENO;51406039

-

André

Luis

Orientador: Rodrigo de Oliveira e Silva
Resumo:

No Brasil, desde 1996, o currículo vigente está organizado segundo a terceira Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional LBD. Nº 9394. Sendo que atualmente, as propostas e os
conteúdos de grades apresentadas nas escolas, têm a preocupação em atender, incluir e
integrar todos os estudantes em torno do Projeto Escolar (ARANTES, 2008), sendo que nas
escolas ensino do Futsal no Ensino Fundamental, segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais (1998)
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Curso de Farmácia
Síndrome de Cotard
Autores: 51203780 - Eduardo Storti Penha;51203816 - Maria Uilia Cruz de Alencar;
Orientador: Regiane Cristina Doneda Pavan

Resumo: A Síndrome de Cotard, também chamada de Síndrome do Cadáver Ambulante ou
Delírio de Negação, é um transtorno psicológico raro em que os pacientes acreditam que estão
mortos ou que seus órgãos estão apodrecendo, estes sintomas estão associadas a alterações
em certas áreas do cérebro relacionadas com a personalidade, atrofia cerebral, transtorno
bipolar, esquizofrenia, enxaqueca ou casos de depressão prolongada.
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Curso de Direito
Microcefalia e o Direito a Vida
Autores: 507881 - Cleber Mendes;
Orientador: Camila Alves Hessel Reimberg
Resumo: O estudo visa a epidemia do Zika Virus que se alastrou no Brasil no inicio de 2015,
começou a investigar casos de deficiência e má formação entre bebês, o resultado foi que
realmente além da febre o Vírus era responsável pela Microcefalia.
A doença causa má formação do cérebro e do crânio, afetando o seu sistema neurológico
deixando com retardo mental e deficiência física.
A solução para ANADEP foi protocolar uma ação no STF pedindo o direito ao aborto excluindo
a culpa sobre o mesmo.
Sendo assim, como ficamos com o maior direito de todos, aquele que protege todas as
pessoas,o direito a vida.
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Curso de Engenharia de Controle e Automação
Automação aplicada à agricultura
Autores: 51203404 - Otto Steffen Buffo;51203786 - Rogério Alves da Silva;51203792 - Vinicius
Timóteo Lins;
Orientador: Marco Olivio Sotelo
Resumo: O setor de agricultura é responsável por 70% do consumo mundial de água, destes
70% mais da metade é desperdiçada. Com essas informações é possível concluir que este setor
é o principal 'desperdiçador' de água. Com base nisto surge a ideia de otimizar o uso de água
deste setor afim de evitar desperdicos, utilizando métodos de engenharia de controle e
automação, utilizando componentes eletrônicos (sensores, microcontrolador, etc) para
melhorar o sistema de irrigação.
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