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 1 APRESENTAÇÃO

  A presente publicação é fruto dos trabalhos apresentados no IX Encontro de Iniciação Científi ca realizado no ano de 2016.
  Trata-se de trabalhos originados das pesquisas dos alunos da Faculdade Campo Real, orientados por seus professores. Os 
trabalhos foram apresentados tanto na forma de painéis como também de comunicações orais.
  Para o ano de 2016 o formato dos trabalhos foi alterado para resumo expandido, permitindo maior espaço para a exposição 
dos resultados alcançados nas pesquisas realizadas. Ressalte-se que a presente publicação se refere apenas ao resumo simples cons-
tante de cada um dos trabalhos. Os trabalhos integrais podem ser consultados no site da Faculdade Campo Real.
  A cada ano a Faculdade Campo Real aperfeiçoa seus mecanismos de incentivo à pesquisa, promovendo eventos em que 
alunos e professores têm a oportunidade de apresentaro resultado de seus trabalhos.
  No presente volume há trabalhos dos mais diversos temas, construídos mediante revisão bibliográfi ca e também a partir de 
pesquisas empíricas.   
  Em 2016 destacou-se a participação dos alunos dos cursos de pós graduação da Faculdade Campo Real, apresentando 
também o resultado de seus debates e pesquisas.
  Importante ressaltar que o conteúdo e forma dos trabalhos é de responsabilidade de seus autores e orientadores, sendo 
que aqueles trabalhos que não observaram as normas do edital ou que não foram apresentados no Encontor de Iniciação Científi ca, não 
foram incluídos nos anais.
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TRABALHOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – COMUNICAÇÕES ORAIS

BUSCA DE POTENCIAL DE MERCADO PARA A EMPRESA PROGRESSO CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA VISIONAR NOVO SEGMENTO DE MERCADO

CORREIA, LEIZIANE CHAGA
 STEMPIM, SCARLET STEMPIM

 ROSA, THAIS METELSKI DA

Resumo: O presente estudo tem o objetivo de abrir novas oportunidades de mercado para a empresa Progresso Construções e Serviços 
Ltda, visando garantir que esteja sempre operante no mercado e consiga alcançar o escopo traçado em sua razão de ser. Através de uma 
pesquisa quantitativa de potencial de mercado em indústrias da região de Guarapuava-PR que detém pretensão do uso da prestação de 
serviços, buscando verifi car as possibilidades de propagação da empresa em relação ao serviço terceirizado, e por fi m resultar em uma 
nova possibilidade futura de atender novos públicos e ser reconhecida conforme visiona.

 PALAVRAS-CHAVE: SEGMENTO, MERCADO, POTENCIAL, INOVAR.

 

A GESTÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL E SEUS IMPACTOS POSITIVOS NA GESTÃO DAS EMPRESAS

ALMEIDA, GILMAR ADILSON OLEGARIO
MACHADO, MARINA DE FÁTIMA

Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar a relevância do clima para as empresas e sua relação com a motivação, 
produtividade e efi ciência organizacional. O clima organizacional deve ser entendido como uma estratégia da empresa para garantir a 
qualidade de vida dos funcionários e consequentemente qualidade de seus produtos. O método utilizado foi o de pesquisa exploratória 
(bibliográfi ca), por meio da investigação sobre o tema. Conclui-se que o clima organizacional é de suma importância para a organização, 
pois por meio do estudo e da pesquisa de clima é possível perceber quais fatores internos e externos afetam positiva e negativamente os 
colaboradores e como eles reagem a esses fatores. 

  PALAVRAS-CHAVE: CLIMA, MOTIVAÇÃO, ESTRATÉGIA.
 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

FONSECA, JEFFERSON LUIS DOS SANTOS
SIERDOVSKI, MARCIELI

DE SOUZA, MATHEUS HENRIQUE

Resumo: O objetivo geral deste trabalho é analisar como é feito o processo de recrutamento e seleção de uma empresa de comércio 
de carnes e derivados, já que esta encontra difi culdades nesse processo, ocasionando alto índice de rotatividade e aumento de custos. 
Serão aplicados questionários e realizadas pesquisas a fi m de coletar dados e informações que demonstrem como ocorre a contratação 
de candidatos para atender à necessidade dos cargos disponíveis e para alcançar os objetivos organizacionais. Atualmente as empresas 
buscam candidatos com experiência, criatividade, pró-atividade e com ideias inovadoras para contribuir com o crescimento da organi-
zação desde o começo. Sendo assim, o processo de recrutamento e seleção deve ser bem planejado para que a organização adquira 
pessoas que atendam a esses requisitos. 

PALAVRAS-CHAVE: RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, CANDIDATOS, OBJETIVOS, ORGANIZAÇÃO.

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO E IDENTIFICAÇÃO DE PÚBLICO-ALVO
 GHIDIN, EDÍLIA MARIA

SACON, FERNANDA

Resumo: A segmentação de mercado é de importância para as organizações, pois, dessa maneira, é possível identifi car qual seu público-
-alvo, e assim desenvolver estratégias de marketing direcionadas. Isso proporcionará vantagens para a empresa, facilitando o alcance de 
seus objetivos. Os métodos utilizados para a realização deste trabalho foram pesquisas bibliográfi cas, explanando a visão de diferentes 
autores sobre a importância da segmentação de mercado e quais suas vantagens, como identifi car o público-alvo e quais os benefícios 
para a empresa. Também foi realizada uma pesquisa mercadológica no ramo alimentício para identifi car o perfi l dos clientes da empresa.

PALAVRAS-CHAVE: SEGMENTAÇÃO DE MERCADO, PÚBLICO-ALVO E MARKETING.

OS IMPACTOS DA CONCORRÊNCIA
SALDANHA, BRUNA CRIATIANE

PIETRAS, JAQUELINE

Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar os impactos causados pelas constantes mudanças estratégicas das empresas para  
atingir o seu cliente, juntamente com a aproximação desses efeitos em uma empresa no interior do estado do Paraná no ramo de Servi-
ços e Comércio de Fotografi as. Para tal análise, foi utilizada a pesquisa exploratória e o modo quantitativo, abordando uma amostra de 
cinquenta clientes potenciais e mensurando tais resultados, a fi m de melhor obter vantagens competitivas.

 PALAVRAS-CHAVE: CONCORRÊNCIA,IMPACTOS, ESTRATÉGIAS, VANTAGEM COMPETITIVA.
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COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL

BONET, JULIANA
NOGUEIRA, DARIANE DE LIMA
FERREIRA, MARISON PATRICK

Resumo: Além de ser de extrema importância, a comunicação fi gura como elemento essencial ao funcionamento de qualquer organi-
zação. Sua função é colaborar no gerenciamento de informações e na construção de uma imagem empresarial competitiva, motivando 
o público interno e fi delizando clientes. No entanto, a forma como a maioria das empresas pensa sobre a comunicação organizacional 
é excessivamente redutora. O propósito deste trabalho é reafi rmar a importância do desenvolvimento de uma boa comunicação dentro 
e fora da empresa, integrando todos os seus setores e funções e seu capital humano. A metodologia empregada fundamenta-se nas 
pesquisas bibliográfi cas e de cunho qualitativo dentro e fora da empresa Alphacarbo Ltda. Elas mostraram que uma empresa sem uma 
comunicação efi ciente pode seriamente prejudicar a produtividade das equipes de trabalho. Por fi m, buscou-se com este trabalho mostrar 
as oportunidades e ameaças que a comunicação organizacional pode proporcionar para uma empresa.

PALAVRAS-CHAVE: COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL, CAPITAL HUMANO.

A IMPORTÂNCIA DO USO DE EPI’S, QUANTO À SEGURANÇA PESSOAL E COLETIVA

RUZIN, BRUNA RIBEIRO
MENDES, PAULA FERNANDES

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo identifi car o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’S), com o intuito de 
reduzir, prevenir acidentes de trabalho em uma empresa de compensados e laminados. A partir do conhecimento desses fatores, ações 
poderão ser tomadas para melhorar a condição de vida do trabalhador dentro da empresa em relação à sua segurança e bem estar. Para 
identifi cação do problema foi elaborada uma pesquisa semi estruturada para obtenção dos relatos, para os quais se utilizou como base 
as normas NR 05 e NR 06. 

PALAVRAS-CHAVE: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SEGURANÇA NO TRABALHO, PREVENÇÃO DE ACIDENTES.

A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO PRODUTO: UM ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE E ACEITAÇÃO DOS CONSUMIDORES   

PARIZOTTO, GUILHERME L.
HARDT, JULIANA

TEIXEIRA, PAOLA L.

Resumo: O estudo tem como objetivo de identifi car a viabilidade econômica para inserção no mercado de um novo produto. O método 
utilizado para a coleta de dados é a pesquisa quantitativa aplicada em uma amostra de 500 pessoas no município de Prudentópolis. A 
pesquisa busca conhecer o perfi l do cliente em potencial da erva mate, seu comportamento relacionado aos costumes de consumo e 
econômicos, pois, a partir do conhecimento do seu comportamento é possível avaliar a viabilidade do lançamento.

PALAVRAS-CHAVE: CHÁ MATE, LANÇAMENTO DE NOVO PRODUTO, MARKETING.

CLIMA ORGANIZACIONAL: SOB PERSPECTIVA DOS COLABORADORES
 

COSTA, DANÚBYA APARECIDA
KUASNEI, SILVANA

Resumo: Considerando que as pessoas são o elemento mais importante para as organizações, fazem-se necessários estudos que 
possam auxiliar as empresa a entender mais o clima organizacional e sua infl uencia na empresa. Devido a essa necessidade, o presente 
trabalho tem por objetivo identifi car e avaliar o clima organizacional sob a percepção dos funcionários de uma empresa de artefatos de 
cimento em Guarapuava. Para identifi car as variáveis mais interessantes como: remuneração, comunicações e relacionamento, treina-
mentos e satisfação da atividade que exerce, foi utilizada como metodologia levantamento bibliográfi co e pesquisa de campo, o qual 
foi aplicado um questionário de caráter qualitativo aos 12 funcionários da empresa. Através dos dados coletados pode-se observar a 
necessidade de realizar melhorias para suprir as defi ciências encontradas em algumas das variáveis.

PALAVRAS-CHAVE: PESQUISA, CLIMA ORGANIZACIONAL, SATISFAÇÃO, MELHORIAS. 

ANÁLISE DO LAYOUT DA EMPRESA TRÓPICOS ANTES E APÓS A INSTALAÇÃO 
DE NOVA MÁQUINA NO PROCESSO PRODUTIVO

BARAN, ADRIANE
FERREIRA, MAYKEL ANTONIO ALVES

MEIRA, NATALI MARCONDES PEREIRA

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar e sugerir uma proposta de reestruturação no layout da empresa Trópicos Indus-
trial e Comercial Ltda., para que esta consiga otimizar seu processo produtivo de maneira adequada atingindo seus resultados, tendo 
como objetivos específi cos: descrever o layout atual da empresa, alocar nova máquina no processo produtivo e propor melhoria no layout.

PALAVRAS-CHAVE: REESTRUTURAÇÃO. LAYOUT. MÁQUINA. PRODUÇÃO.
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TRABALHOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – PAINÉIS 

A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRANSPORTE

CALDAS, REGINALDO JOSÉ

Resumo: O presente estudo tem como objetivo demonstrar como foi o desenvolvimento, prático e conceitual da história, do transporte 
e manejo de materiais nas empresas, após pesquisas bibliográfi cas o autor relata que essa área de conhecimento da administração 
começou a ser abordada por vários autores americanos, nos anos de 1960 e 1970. A partir daí, desenvolveu-se um grade interesse no 
assunto, passando por evoluções que demonstraram ao mundo empresarial uma nova visão sobre o quão importante é o ciclo que, um 
produto percorre antes de ser vendido ao consumidor fi nal. Entende-se que a evolução da logística e cadeias de suplementos se deu 
de forma rápida, graças a globalização e aos constantes avanços tecnológicos que fazem com que várias denominações sejam dadas 
a esses conceitos.

FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO

BINI, ANA CAROLINE DOS SANTOS
DENEGA, JOSIANE

Resumo: A saúde fi nanceira de uma empresa depende de uma gestão consciente e responsável. O capital de giro é uma das ferramentas 
essenciais para suprir com a atividade operacional, mas nem todas as empresas possuem este recurso próprio. Existem no mercado 
inúmeras possibilidades de fi nanciamento de capital para esta fi nalidade, e este trabalho tem como objetivo conhecer algumas propostas 
de captação de recurso em duas instituições bancárias, a fi m de traçar parâmetros de comparação. A metodologia empregada foi pes-
quisa qualitativa, aplicada por meio de entrevista nas instituições, levantando informações sobre as possibilidades analisadas. Obteve-se 
como resultado as alternativas disponíveis para esta necessidade, sendo que cada uma delas se enquadra conforme o perfi l da empresa, 
sempre prezando pela saúde fi nanceira e a captação responsável de recursos de terceiros.

ATRIBUIÇÕES DO RECURSOS HUMANOS DENTRO DA EMPRESA

ANTONICHEN, ALEOMIR ANTONICHEN DE PAULA
JANUÁRIO, DOUGLAS DE FRANÇA

Resumo: Nosso trabalho tem como objetivo apresentar os papéis desempenhados pela função de recursos humanos. Um departamento 
de RH pode assumir diversos papéis na organização que aumentam ainda mais a complexidade e diversidade das funções vivenciadas. A 
analise desenvolvida foi fundamentada principalmente nos enfoques ativos e estratégicos propostos por Silvermann, Crozier e Friedberg, 
no qual diz que a instituição é uma construção humana e não somente um sistema integrado, estabelece também estruturas cuja natureza 
e regras vão apontar diversas estratégias possíveis. As pessoas são recrutadas e remuneradas a fi m de obter-se o melhor rendimento 
possível e o departamento de RH é o encarregado da distribuição dos cargos, centralizando suas atividades no recrutamento, seleção, 
controle, disciplina e aspectos legais. Baseado na análise proposta, conseguimos observar com mais clareza as funções desenvolvidas 
pelo profi ssional de recursos humanos e que os papeis desempenhados tem relação direta ao porte da organização.     

PALAVRAS-CHAVE: OBJETIVO, ORGANIZAÇÃO, RH.

PRÁTICAS DE MARKETING POSTO DOS ESTADOS

CAMPANINI, BRUNO MEHANNA
JESUZ, JOSIANE AAPARECIDA

PERON, SIDENEI

Resumo: O artigo tem como fi nalidade avaliar quais são os diferenciais oferecidos pelos concorrentes, que fazem com que a abertura 
de mercado venha se estreitando para novas empresas que buscam inserir seus produtos e serviços no mercado de maneira a absorver 
uma parcela dos consumidores. Bem como maneiras e práticas de marketing utilizadas para que eleve a satisfação dos consumidores 
que utilizam o produto. 

PALAVRAS-CHAVE: POSTO DE COMBUSTÍVEIS,  MARKETING,CONCORRENTES, SATISFAÇÃO.

RELAÇÃO ENTRE A REMUNERAÇÃO E A MOTIVAÇÃO EM UMA ORGANIZAÇÃO

 HARDT, PABLO CEZAR SOUZA
NUNES, THIAGO KRUGER

Resumo: Este trabalho tem como objetivo identifi car a o nível de motivação de colaboradores em relação ao método de remuneração 
implantado por uma empresa contábil. Para alcançar esse levantamento foi utilizado um pesquisa quantitativa por meio de questionário 
aplicado a todos os funcionários. Percebe-se que o sistema de remuneração pode afetar diretamente na motivação, então é importante 
que os gestores se preocupem em aplicar um sistema de remuneração que motive e que esteja de acordo com as políticas da empresa. 
Conclui-se que o resultado da pesquisa é atingir um número positivo de pessoas motivadas dentro do ambiente de trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: MOTIVAÇÃO ORGANIZACIONAL, REMUNERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO.
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ESTUDO DO COMPOSTO MERCADOLÓGICO PARA UMA EMPRESA DO RAMO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

SLOTA, ANNE CAROLINNE KOTEKA

Resumo: O presente trabalho apresenta como objetivo mensurar a aceitação por parte dos consumidores da marca de uma empresa 
de manutenção industrial, localizada no município de Guarapuava no estado do Paraná. O método selecionado para o atingimento dos 
objetivos foi a pesquisa quantitativa do tipo survey com aplicação de questionário estruturado, composto por afi rmativas, avaliadas por 
escala Likert de cinco pontos. Espera-se obter como resultados dados mercadológicos que auxiliem a tomada de decisão e seleção de 
estratégias, por parte dos gestores da organização. 

PALAVRAS-CHAVE: MARKETING, MARCA, MANUTENÇÃO INDUSTRIAL.

A IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DA ROTINA DE TRABALHO EM UMA FÁBRICA DE VIDROS

SOUZA, ADRIANE DE CÁSSIA
MARTINHUK, JUCIELE.

CHERETA, KEILA BERNARDO

Resumo: O presente trabalho foi proposto com o objetivo de evidenciar as etapas dentro de um processo produtivo, mostrando que a 
padronização propicia benefícios para todas as áreas da empresa. Para o desenvolvimento do trabalho foram coletadas informações por 
meio de uma entrevista em uma empresa de vidros temperados, associados ao conhecimento obtido dados a partir de uma pesquisa 
bibliográfi ca, onde se identifi ca a aplicação de ferramentas, permitindo, com clareza, a visualização de ganhos na administração da em-
presa, com consequente melhora no resultado fi nanceiro. Desta forma, foi possível demonstrar a importância de implantar e acompanhar 
a padronização de processos para obtenção de qualidade.

PALAVRAS-CHAVE: PADRONIZAÇÃO, QUALIDADE, PRODUÇÃO.

A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DE VIDA PARA AUTO-REALIZAÇÃO

BOAVENTURA, CAMILLE

Resumo: O objetivo deste trabalho é enfatizar o quão essencial se faz a qualidade de vida dentro de um ambiente organizacional, sem 
deixar de mostrar a participação do setor de RH e a importância de tal, lembrando sempre que dentro de empresas se trabalha com 
humanos e estes precisam ser respeitados e motivados para crescer junto à empresa. 

PALAVRAS-CHAVE: QUALIDADE DE VIDA, AUTORREALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO.

EVOLUÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM RELAÇÃO À GESTÃO DE PESSOAS

IDA, RAPHAEL PIRES
MACHADO, CHIRLEY LETÍCIA

Resumo: O presente trabalho analisa de forma geral as diferenças que vem acontecendo nas áreas de recursos humanos e gestão de 
pessoas, bem como sua evolução através do tempo, as melhorias e principalmente os resultados satisfatórios tendo, pois, como expe-
rimentação, técnicas que desenvolvem o ser humano estimulando seu aprendizado, aumentando suas capacidades e tornando parte 
fundamental da organização.

PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO, ORGANIZAÇÃO, EVOLUÇÃO.

A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DE CUSTOS AO AGRONEGÓCIO

BORDIN BRUNA
PEREIRA DILCÉLIA

Resumo: A produção de grãos é um dos meios da atividade rural que pode ser utilizada para a própria sobrevivência e também comer-
cializada por empresários de setores agrícolas. A exploração da terra no cultivo de culturas temporárias tem crescido cada vez mais, 
com esse aumento no agronegócio os produtores precisam estar em constante aprimoramento, mantendo em sua produção qualidade a 
custos reduzidos. O presente estudo visa levantar os custos do trigo e da soja, buscando contabilizar os custos de produção, o retorno 
sobre o investimento e o lucro global da fazenda em estudo. Na busca por esses resultados, foi utilizado o estudo de caso IN LOCO. 
Conclui-se, então, que a empresa rural apresenta resultado positivo, sendo que a soja obteve maior rentabilidade que o trigo. Sugere-se 
que o produtor opte por outra cultura de inverno e adote um sistema adequado para o controle de custos. 

PALAVRAS-CHAVE: CUSTOS, AGRONEGÓCIO, GESTÃO.

CONTRIBUIÇÕES DA CONTABILIDADE ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

JESUS, ROBSON EMANUEL FÉLIX

Resumo: As empresas estão se tornando cada dia mais competitivas, buscando cada vez mais estar à frente no mercado. Analisando 
documentos, grupos, fazendo entrevistas, foi desenvolvido um questionário para basear-se na importância da contabilidade na gestão de 
micro e pequenas empresas. Terminando a pesquisa, confi rmou-se que a contabilidade tem um papel muito importante para o controle 
e as decisões a serem tomadas. Desta forma, todas as empresas devem estar com um planejamento estratégico bem elaborado, para 
quando surgirem oportunidades e ameaças consiga-se manter instável quando nessa situação.

PALAVRAS-CHAVE: CONTABILIDADE, MICRO E PEQUENAS, EMPRESAS.
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A IMPORTÂNCIA DE UM ALIMENTO SEGURO

VIANTE, GIOVANA
GADONSKI, ANNE CAROLINE

Resumo: Quando nos referimos ao termo “qualidade do produto” dentro de uma empresa do ramo alimentício priorizamos a saúde, a 
segurança e o bem-estar do consumidor. O APPCC, análise de perigos e pontos críticos de controle, é uma ferramenta do sis-
tema da qualidade normalmente utilizada nas organizações para analisar e investigar a possibilidade de exposição do alimento 
a perigos químicos, físicos e microbiológicos durante o processo de fabricação e expedição e os controla com medidas de 
prevenção. Esse trabalho traz as difi culdades encontradas no procedimento da implantação da ferramenta em uma fábrica de 
biscoitos, a importância do comprometimento da alta administração e todos os colaboradores e os benefícios que ela dispõe.

PALAVRAS-CHAVE: QUALIDADE, APPCC, SEGURANÇA, CONTROLE E SATISFAÇÃO 

A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DE CAPITAL DE GIRO NO SUCESSO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

CHRISTO, CARLA RATUCHNE
CALDAS, ALEXSANDRO VIEIRA

ROSA, JAÍNE VEIGAS

Resumo: Para que haja progresso dentro de uma empresa, é necessário que ela tenha total controle de seu capital de giro. O objetivo 
desse trabalho é mostrar que isso deve ser feito todos os dias nas micro e pequenas empresas através do planejamento fi nanceiro, 
porque elas estão se desenvolvendo no mercado. Foram feitas pesquisas bibliográfi cas que deixaram evidente a importância do planeja-
mento fi nanceiro, mostrando aos empreendedores o caminho para obter sucesso sem passar por difi culdades em sua gestão.

PALAVRAS-CHAVE: MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, MERCADO, CAPITAL DE GIRO.

GESTÃO DA DIVERSIDADE NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL

BARROS, BRUNA LUCIANA
PAVAN, BRUNA CARLA MARIA

Resumo: O trabalho realizado por Alves; Galeão-Silva (2003) mostra como a gestão da diversidade nas organizações pode ser ou não, 
efi ciente no âmbito empresarial. Essa gestão é e sempre será alvo de críticas e discussões e sem dúvida permanecerá sendo tema de 
estudos e debates até que se chegue a uma conclusão, onde se possa de fato dizer se é por meio dessa gestão que o preconceito, a 
exclusão e a discriminação no âmbito organizacional irão sessar, dando espaço para que todas as pessoas possam atuar nas empresas 
sem serem diferenciadas por sua cor, orientação sexual, gênero, idade ou religião, principalmente nas empresas brasileiras, onde ainda 
há muitas questões a serem discutidas até que a gestão da diversidade possa ser aplicada e efi caz.

PALAVRAS-CHAVE: DIVERSIDADE, PRECONCEITO, GESTÃO DA DIVERSIDADE, DISCRIMINAÇÃO.

GESTÃO DE ESTOQUE EM UMA EMPRESA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

VIEIRA, MAICON

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo propor um projeto de gestão de estoque em uma loja de materiais para construção. De 
tal forma, como metodologia, o presente estudo constituir-se-á de pesquisa bibliográfi ca para embasamento teórico, com foco na impor-
tância que exerce o controle do estoque para o sucesso da empresa, e contará também com o trabalho de campo, objetivando conhecer 
a empresa, bem como seu funcionamento, regras e quais suas maiores difi culdades e problemas enquanto organização. Dessa forma, 
por meio das pesquisas, tanto bibliográfi ca como de campo, realizado em uma empresa de materiais para construção, pretende-se sugerir  
melhoria na gestão do estoque da empresa. É possível ressaltar a falta de espaço adequado para o armazenamento dos materiais, e 
como consequência disso o desperdício e o furo no estoque. Assim, como sugestão de melhoria será proposto um barracão para que os 
materiais possam ser alocados de maneira adequada.

 PALAVRAS CHAVE: GESTÃO DE ESTOQUE. CONTROLE DE MATERIAIS. ESTOQUE.

USO DAS FERRAMENTAS DE MARKETING PARA MELHOR DESEMPENHO DE MERCADO

GRZESZEZYZEN, BRUNO SCHNEIDER
CARNEIRO, EMILIANO BATISTA

KLUBER, VINICIUS

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo demonstrar, por meio das ferramentas de marketing, possibilidades de crescimento e 
expansão no mercado. Com essas ferramentas, as empresas identifi cam quais as necessidades e desejos de seus clientes. Para desta-
car sua importância, foi realizado um acompanhamento em  uma empresa do ramo de equipamentos de segurança, cujo foco está apenas 
no preço, deixando de lado as demais estratégias do marketing. Com base nas informações fornecidas pelos gestores da empresa e 
pesquisas de mercado realizadas com seus concorrentes e clientes potenciais, observou-se a necessidade da utilização das ferramentas 
de marketing de maneira mais efetiva. Contudo, fi ca claro que a empresa precisa trabalhar melhor as ferramentas de marketing, para 
identifi car melhor seu público, suas necessidades e atender de modo correto seus clientes, trazendo assim maior espaço e participação 
no mercado em que está inserida.

PALAVRAS-CHAVE: MARKETING. MERCADO. FERRAMENTAS. PREÇO. CONCORRENTE.
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A IMPORTÂNCIA DO DEPARTAMENTO DE MARKETING

OLIVEIRA, EBER COSTA
ROSA, JULIO CEZAR DA
BERGER, VITOR FELIPE

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo expor os passos e a importância do Departamento de Marketing em uma empresa, a 
fi m de organizar e agilizar os processos do dia a dia. Hoje é fundamental um Departamento de Marketing para otimizar tempo e custo 
e, com isso, desenvolver a organização e aumentar sua lucratividade. Abordar-se-á neste trabalho a participação de uma empresa no 
cenário atual na linha do papel higiênico, pois, com o número de estados e regiões em que ela atua, torna-se necessária a criação de um 
departamento para gestão de clientes e representantes. Sendo assim, se tornam muito centralizadas as decisões em um único gestor, 
neste caso o diretor da empresa, tem-se a intenção de evidenciar  estatísticas em nível mundial, nacional e regional. A coleta dos dados 
e sua transformação em informações pode auxiliar o gestor em suas tomadas de decisões.

 PALAVRAS-CHAVE: PRODUTO, DEPARTAMENTO DE MARKETING, CLIENTE E QUALIDADE.

TRABALHOS DO CURSO DE  BIOMEDICINA – COMUNICAÇÕES ORAIS

ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE ARTEMISIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

CAMPOS, LAÍS DE ALMEIDA
CUBIÇA, GABRIELLA DENARDI

MARAFON, DAIANE

Resumo: A incidência de fungos patogênicos oportunistas tem se tornado cada vez mais importante causa de infecções nosocomiais, 
principalmente em pacientes com mecanismo de defesa prejudicado. Entretanto, os fármacos antifúngicos atuais são poucos e com 
muitos efeitos adversos ao paciente. Portanto, a busca por novos fármacos é imprescindível, sendo os metabólitos secundários uma 
excelente fonte de hits. O objetivo deste estudo é revisar a avaliação in vitro da atividade antifúngica do óleo essencial de espécies de 
Artemisia. Foram avaliados artigos científi cos em plataformas específi cas no período de julho a setembro de 2016, e estes foram sele-
cionados de acordo com a especifi cidade para este trabalho. A promissora capacidade antifúngica relatada entre os estudos avaliados 
caracteriza o óleo essencial da Artemisia como possível fi toterápico. Porém, ainda há necessidade de determinar as doses terapêuticas, 
efeitos colaterais e adversos, avaliações clínicas controladas duplo-cego e a caracterização do metabólito secundário responsável pela 
atividade farmacológica.

PALAVRAS-CHAVE: ANTIFÚNGICO, ÓLEO ESSENCIAL, ARTEMISIA

CANDIDÍASE VULVOVAGINAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA

CAMPOS, LAÍS DE ALMEIDA
CUBIÇA, GABRIELLA DENARDI

MARAFON, DAIANE

Resumo: O presente estudo teve como objetivo fazer uma análise bibliográfi ca dos fatores e sintomas que infl uenciam o desenvolvimento 
de Candidíase vulvovaginal causadas principalmente por leveduras do gênero Candida spp. Foram analisados artigos científi cos em pla-
taformas especifi cas no período de julho a setembro de 2016 e estes foram selecionados de acordo com a especifi cidade do trabalho. A 
partir da análise feita, percebeu-se vários fatores que contribuem para a candidíase vulvovaginal dentre eles o uso de anticoncepcionais 
orais, antibióticos de amplo espectro, corticoides, bem como diabetes mellitus, e possíveis sintomas como, prurido, dispareunia e corri-
mento são comuns e em porcentagens altas para leveduras do gênero Candida albicans.

PALAVRAS-CHAVE: CANDIDÍASE VULVOVAGINAL, CANDIDA SPP,.FATORES DE RISCO.

USO DA MACONHA (CANNABIS SATIVA)COMO PLANTA MEDICINAL

SCHMIDT, SABRINA
DEODATO, LUCIANE

Resumo: O trabalho tem como objetivo demonstrar o uso da maconha como planta medicinal, destacando seus efeitos e a sua função 
no organismo. A cannabis sativa é utilizada em diversos tratamentos clínicos de doenças como glaucoma, esclerose múltipla, comoregu-
lador de apetite, na redução de tumores no caso de câncer e por pacientes com dor oncológica e neuropática. Por meio de uma revisão 
bibliográfi ca foi possível verifi car que seu uso recreativo pode ser prejudicial à saúde por ser uma planta que ainda esta sendo estudada 
e por conter substancias ainda desconhecidas para a medicina.

PALAVRAS-CHAVE: CANNABISSATIVA, MACONHA, PLANTAS MEDICINAIS.
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TRABALHOS DO CURSO DE  BIOMEDICINA – PAINÉIS

O USO DE ANTICONCEPCIONAIS ORAIS RELACIONADO À TROMBOSE VENOSA PROFUNDA

SOUZA, FABÍOLA DE CAMPOS
KRUG, CRISTIANE MICHELE ROCHA

Resumo: A taxa de fecundidade vem caindo drasticamente, considerando que em 1960 apresentava uma media de 6,3 fi lhos por mulher, 
onde ano após ano foi caindo e chegando a media de 1,9 fi lhos em 2010 segundo dados do IBGE. Essa diminuição da fecundidade se 
deve ao fato de que nos anos 60 o governo começou a divulgar vários métodos contraceptivos, em especial os anticoncepcionais orais 
(ACO). Como era um método inovador e comprovadamente efi caz seu uso só aumentou cada vez mais durante os anos, porém com 
o aumento do uso dos ACOs veio também os malefícios, pois seu uso está amplamente relacionado ao desenvolvimento de trombose 
venosa profunda. O desenvolvimento de doenças que se originam pela alteração da cascata de coagulação está relacionado ao uso de 
ACOs, porem também pode ser agravado e acelerado mais ainda se a associado ao sedentarismo, tabagismo e fatores genéticos. O 
objetivo desse estudo é apresentar a relação do uso de contraceptivos orais em mulheres em idade reprodutiva com a possibilidade de 
desenvolver trombose venosa profunda, onde foi feita uma revisão bibliográfi ca de artigos publicados nas bases de dados SciELO  e 
CAPES.Conclui-se que a elevada utilização de ACOs pode trazer problemas para saúde devido à alteração na coagulação. Pesquisas 
científi cas mostram a evidente atuação negativa dos contraceptivos no sistema de coagulação causando o desequilíbrio da homeostasia 
interferindo no funcionamento normal e equilibrado de alguns componentes sanguíneos, causando a trombose. Os ACOs são um dos 
principais causadores da trombose venosa profunda principalmente se associada a fatores genéticos, sedentarismo e tabagismo.

RELAÇÃO ENTRE DIABETES E ALZHEIMER: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

COSTA, HANNAH LUSTOSA
STIPP, PÂMELA LOCH

SIDOR, BRUNA

Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre diabetes e Alzheimer (DA). Método: Realizou-se uma pesquisa de artigos 
nos bancos de dados da SciELO, Lilacs, Ibecs e MEDline através dos seguintes descritores: “Doença de Alzheimer”, “diabetes”e “dia-
betes mellitus”. Resultados: Foram encontrados 330 artigos onde destes foram selecionados 9 que atendem aos critérios de inclusão. 
Estudos mostraram que pacientes com diabetes apresentaram maior frequência de DA. Em indivíduos com Alzheimer, o diabetes foi as-
sociado com progressão da incapacidade funcional. Pacientes com Alzheimer apresentaram maior prevalência de resistência insulínica. 
Diferentes resultados foram encontrados quando pesquisado a associação entre o uso de metformina e desenvolvimento de Alzheimer. 
Conclusão: Os resultados obtidos mostram que o diabetes parece ter relação com o desenvolvimento de Alzheimer, no entanto faz-se 
necessário estudos que comprovem os mecanismos subjacentes a fi siopatologia do Alzheimer em indivíduos diabéticos.

PALAVRAS-CHAVE: DOENÇA DE ALZHEIMER. DIABETES. DIABETES MELLITUS

VITAMINA D E O ORGANISMO HUMANO

FEDRECHESKI, ANDRESSA
 FERREIRA, JESSÉ

Resumo: A vitamina D possui propriedades imunomoduladoras, quando ativada nos rins e no fígado, tem o poder de controlar a ho-
meostase dos íons de fosfato e cálcio. Ela exerce funções muito importantes na síntese de hormônios, imunidade e, principalmente, na 
manutenção da saúde óssea. A principal e mais efetiva forma de ativação dessa vitamina é pela exposição aos raios ultravioletas da luz 
solar. Também pode-se sintetizar tal vitamina por meio de peixes com alto teor de gordura, óleo de peixe e gema de ovo. Quando há 
escassez de vitamina D no organismo surgem problemas como, por exemplo, a osteoporose em idosos, um problema que se torna cada 
dia mais comum.

PALAVRAS-CHAVE: VITAMINA D, CÁLCIO, OSTEOPOROSE, ESCASSEZ, IDOSOS.

HEMOFILIA CAUSAS E MANIFESTAÇÕES

ALMEIDA, JENNIFER LARISSA DE OLIVEIRA
LUZ, DANIELE LISBOA DA

Resumo: A Hemofi lia é uma doença hemorrágica de herança recessiva ligada ao cromossomo X, é causada devido á defi ciência dos 
fatores de coagulação, fator VIII (Hemofi lia A) ou IX (Hemofi lia B). O objetivo principal deste trabalho é explicar sobre a Hemofi lia, ana-
lisando alguns aspectos dos seus portadores bem como a comunidade a qual interage, populaçãomais atingida, dando ênfase sobre a 
hemofi lia A. Os materiais e métodos utilizados foram por meio de pesquisas realizadas em sites, livros e artigos científi cos através de re-
visões bibliográfi cas. Em fi m, pode-se concluir por meio dessa revisão bibliográfi ca que apesar de a hemofi lia constituir um distúrbio com 
grandes avanços na terapêutica e cujos mecanismos fi siopatológicos se encontram bem defi nidos, o seu tratamento encontra-se ainda 
longe de ser o ideal. Com isso se conclui que precisa de uma atenção maior para alertar a comunidade médica sobre as particularidades 
do diagnóstico diferencial dos distúrbios hemorrágicos.

PALAVRAS-CHAVE: HEMOFILIA, CROMOSSOMO, DOENÇA.
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FATORES ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO DE CANDIDÍASE BUCAL

CUBIÇA, GABRIELLA DENARDI
CAMPOS, LAÍS DE ALMEIDA

MARAFON, DAIANE

Resumo: A presença de algumas espécies do gênero Candida, principalmente Candida albicans, na mucosa oral sem o aparecimento 
de lesões é comum em até 60% da população saudável. Entretanto, alguns fatores podem levar ao desenvolvimento desses fungos 
ocasionando a candidíase oral. Os principais fatores associados são: imunossupressão, diabetes, uso de antibióticos de largo espectro 
e de corticosteroides. Dessa maneira, o aparecimento de lesões na cavidade oral pode se tornar um indicativo da associação de outras 
doenças como o vírus da imunodefi ciência humana (HIV) e a leucemia, sendo que o aparecimento das lesões representa um fator impor-
tante no diagnóstico de patologias associadas.

PALAVRAS-CHAVE: CANDIDÍASE ORAL, HIV, LEUCEMIA.

ANÁLISE BROMATOLÓGICA DA QUALIDADE DO LEITE

ZALUSKI, MARIANA STEFANY DE

Resumo: O trabalho teve como objetivo analisar quatro marcas de leite diferentes UAT refrigerado, mais consumidas na cidade de Guara-
puava, o controle de qualidade foi realizado no Laboratório de Processos na Indústria de Alimentos (LAPIA) da Universidade Estadual do 
Centro-Oeste-UNICENTRO Guarapuava-PR. As análises realizadas foram Acidez Titulável pelo método de Dornic, Alizarol e Densidade. 
O controle de qualidade do leite, mediante provas físico-químicas permitiu constatar que na sua maioria as amostras atendem aos requisi-
tos mínimos previstos em Lei. No entanto as amostras três e quatro apresentaram alterações na prova de Acidez Titulável, este resultado 
pode estar relacionado às práticas de ordenha, transporte e armazenamento do leite. 

PALAVRAS-CHAVE: CONTROLE DE QUALIDADE, BROMATOLOGIA, LEITE.

PRESENÇA DE COLIFORMES FECAIS E TOTAIS NA CARNE MOÍDA BOVINA: 
ESTUDO DE CASO EM SUPERMERCADOS DE GUARAPUAVA-PR

SICHIERI, FRANCINI CORDOVA PASSOS
IANISKI, KAROLINE MARIA

SANTOS, MARCIA REGINA RODRIGUES DOS

Resumo: A presente pesquisa tem como principal objetivo a verifi cação da higienização e manuseio dos alimentos, para isso será reali-
zados teste para identifi car se existe a presença de coliformes fecais e totais - Escherichia coli -  em 5 amostras de carne moída bovina 
dos supermercados do município de Guarapuava - PR. Essas 5 amostras foram  escolhidas nesses estabelecimentos de forma aleatória 
e a pesquisa permitirá realizar tal análise diante dos testes de meio de culturas para bactérias em: Reagentes líquidos: LST, VB (Verde 
Brilhante),  E.Colli e Reagente sólido: Àgar E.M.B (Eosina Azul de Metileno). É pretendido, ao fi nal da pesquisa, estabelecer critérios para 
verifi cação da sanitização dos alimentos obtidos nesses estabelecimentos.

PALAVRAS-CHAVE: COLIFORMES FECAIS E TOTAIS, ESCHERICHIA COLI, CARNE MOÍDA BOVINA, CONTAMINAÇÃO. 

EXAMES AUXILIARES PARA O DIAGNÓSTICO DO ALZHEIMER FAMILIAR

SOUZA, ISABELA FLORES

Resumo: O Alzheimer é uma enfermidade pré-senil muito conhecida que afeta o cérebro degenerando as habilidades intelectuais do 
indivíduo. Além de seu acometimento esporádico, existe uma pequena parte da população que detém a doença por herança genética. 
O presente trabalho teve o intuito de reunir informações acerca dos exames necessários para realizar o diagnóstico da Doença de Al-
zheimer, por meio de revisão de literatura. Com avanços nos estudos da parte genotípica da doença, já é possível através de exames, 
diagnosticar o Alzheimer Familiar precocemente e assim acelerar sua estabilização. 

PALAVRAS-CHAVE: ALZHEIMER, DIAGNÓSTICO, GENÉTICA. 

ZIKA VÍRUS NO BRASIL: SEUS RISCOS E PREVENÇÕES

SANTOS, CARLA S DOS
SCHAVAREN, JULYANE

Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal apresentar a sociedade acadêmica um esclarecimento sobre o Zíka Vírus no Brasil, 
juntamente com seus riscos e as possíveis prevenções. Trazendo conhecimento sobre os seus principais vetores, tipos de transmissão 
e sintomas fi siológicos. Fundamentado em consultas em artigos científi cos disponíveis em diversas bases de dados. Por fi m, foi possível 
considerar que toda a população pode ser afetada por essa epidemia, entretanto que pode prevenir-se, ainda que de maneira sucinta. As 
pesquisas atuais são insufi cientes para um prognostico preciso, bem como uma efetiva prevenção necessitando de mais aprofundamento 
nessa área. 

PALAVRAS-CHAVE: ZIKA, MICROCEFALIA, SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ, PREVENÇÕES.
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TRABALHOS DO CURSO DE  DIREITO – COMUNICAÇÕES ORAIS

O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E A SUA APLICAÇÃO NA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

ALEXANDRE, EDIVAL OLIVEIRA SOUZA

Resumo: O presente tema busca esclarecer as diferenças entre os princípios, da proporcionalidade e da razoabilidade, dúvida que é 
frequente entre acadêmicos e estudantes, onde muitas vezes tais princípios são vistos e ditos como um só, fato que não é verdade, tendo 
cada um seu conceito e sua aplicação na atividade administrativa, porém, é certo que muitas vezes observamos que esses princípios 
são aplicados conjuntamente, aí um dos fatores que geram confusão, e a aplicação errada dos mesmos. Portanto com essa pesquisa 
busca-se elucidar as respectivas dúvidas perante o tema, mostrando a importância desses princípios, os efeitos de uma conduta des-
proporcional e desrazoável.

PALAVRAS-CHAVE: PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, DIFERENÇA.

O PREJUÍZO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PEREIRA, FELIPE
SCHÖN, SABRINA K.

FILHO, SANDRO L. M.

Resumo: O regime de contratação temporária na Administração Pública engloba inúmeros aspectos legais. Ao analisar esse regime de 
contratação é fundamental verifi car seus parâmetros legais positivados no art. 37 incisos II e IX da Constituição Federal de 1988, com 
requisitos para a contratação temporária, bem como estabeleceu que as contratações por tempo determinado são possíveis “para atender 
a necessidade temporária de excepcional interesse público”. O presente trabalho foi baseado em pesquisa documental bibliográfi ca, atra-
vés de método hipotético-dedutivo utilizando alguns autores para fundamentar conceitos, a fi m de estimar os problemas da contratação 
temporária, que resulta a perda do conhecimento adquirido por aqueles funcionários que deixam a administração pública decorrente do 
término do respectivo contrato. 

PALAVRAS-CHAVE: PRECARIEDADE, ROTATIVIDADE,  SERVIDORES TEMPORÁRIOS.

O SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO

BIDA, MARIA FERNANDA
CORDEIRO, POLYANA SANTOS LUSTOZA

MEDEIROS, ALYSSON JOSÉ

Resumo: O presente trabalho têm por objetivo explanar os primórdios do Direito Administrativo e sua atuação como ramo de Direito 
Público utilizando para tanto as formas de Estado e os modelos de Administração Pública para expor o tema. Por meio da pesquisa biblio-
gráfi ca constata-se como a mudança da forma de Estado afetou os institutos administrativos e o próprio surgimento deste ramo do Direito 
bem como de que modo cada um dos modelos infl ui no que se via e no que se vê na Administração Pública hoje fazendo para tanto um 
comparativo entre Brasil e outros países que possuem outro tipo de modelo em vigência. Ademais a isso analisar-se-à a constitucionali-
zação do Direito Administrativo e de que forma tal fenômeno infl ui na evolução desse ramo  concluindo que isso refl ete nas suas próprias 
funções onde não basta só administrá-las mas estender seu alcance em todo o campo onde estas produzem efeitos.

PALAVRAS-CHAVE: ADMINISTRAÇÃO. CONSTITUCIONALIZAÇÃO. DIREITO PÚBLICO.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DA ARBITRAGEM NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

STACIAK, KAWANNA
BRANDALISE. MAYARA NEDOPETALSKI

CORDEIRO, VANESSA FAUST

Resumo: A arbitragem é utilizada para sanar litígios, quando as partes estão diante de um impasse decorrente de um contrato, que trata 
de direitos disponíveis. Apesar da legislação específi ca da arbitragem ser recente, este instituto não é novo no Brasil, visto que desde a 
Constituição Imperial de 1824 até os dias atuais sempre esteve presente no ordenamento jurídico, chamada de juízo arbitral ou compro-
missos. Na Lei de Arbitragem, está disposto que se pode aplicá-la a litígios que envolvam a administração pública, todavia pelo fato dela 
tratar de apenas direitos disponíveis, não poderá ser aplicada nesses casos, pois o poder público é detentor de direitos indisponíveis, em 
virtude do princípio da indisponibilidade do poder público.

PALAVRAS-CHAVE: ARBITRAGEM, DIREITOS DISPONÍVEIS, PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO PODER PÚBLICO.

O CONTORNO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

GELINSKI, AMANDA RIBAS
FERREIRA, GUILHERME

OLIVEIRA, JAQUELINE

Resumo: O presente trabalho faz uma análise aos contratos administrativos, bem como as prerrogativas da administração pública frente 
ao particular. Embasado em obras de autores renomados que expressam com clareza o tema apresentado, fundamentado juridicamente 
com dispositivos específi cos. Demonstra a possibilidade de alteração unilateral do contrato devido o princípio da mutabilidade e as 
situações de inadimplemento contratual contra ambas as partes. Nota-se o destaque da administração pública nestas relações, dando 
ênfase nas prerrogativas que em um contrato particular não seriam admitidas, sendo passíveis de ilicitude. Devido essa superioridade 
há certa carência na diversidade de particulares disponíveis a contratar com a administração, já que as limitações impostas a estes são 
crescentes.

PALAVRAS-CHAVE: VIOLÊNCIA, CONDUTA CRIMINOSA, AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO.
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  (IM)POSSIBILIDADE DA AÇÃO RESSARCITÓRIA AO ERÁRIO POR DANOS ORIUNDOS DE ILÍCITOS

LINS, ANDREIA
ANDREKOWICZ, GISELE DO BELEM

RIBAS, MARINA FERNANDA 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar a prescritibilidadade nas ações de ressarcimento de dano ao erário, dispondo de uma 
decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n°669.069/MG. Todavia, a tese das ações decorrentes de um ilícito civil que 
causem dano ao erário, trouxe repercussão, pois estas eram imprescritíveis. Por conta desse fato, o Supremo Tribunal Federal, toma uma 
posição, declarando que são prescritíveis, quando se trata de ação de reparação de danos contra a Fazenda Pública e envolvem ilícitos 
civis. Essa questão gera muitas discussões em doutrinas e jurisprudências, em razão do texto constitucional prever que a lei deve esta-
belecer prazos para ilícitos civis que gerem desvantagens do dano ao erário, que são praticados por qualquer agente, servidor ou não. A 
falta de uma posição pacifi cada, resulta na insegurança do agente que pratica o ilícito e da dúvida do estado na busca por seus interesses.

PALAVRAS-CHAVE: PRESCRIÇÃO. STF. DANO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A ILEGALIDADE E A INCONSTITUCIONALIDADE DO §1º DO ARTIGO 32 DA LEI DAS LICITAÇÕES – 8.666/93

MEDEIROS, DIARLE LUCAS
 ZAIATS, GUILHERME 

Resumo: A administração, para que possa contratar com um particular, deve seguir o trâmite da licitação que, primeiramente passa 
pela habilitação dos interessados, exatamente onde se encontra a dispensa de documentos prevista no §1º do art. 32 da Lei 8666/93. 
Dispensa esta que, por três vezes é ilegal e por uma vez inconstitucional, pois não pode o poder público fi rmar contrato com pessoa física 
ou jurídica que não possa comprovar a sua existência válida, sua inscrição fi scal perante à Receita Federal, e a regularidade para com o 
FGTS e INSS, sendo as três primeiras exigências ilegais, e a última inconstitucional.  

PALAVRAS-CHAVE: LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. 

INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE PRIVADA E NO DOMÍNIO ECONÔMICO

CARDOSO, FRANCELIZ GALVAN
DEMENECH, VAGNER

SILVA, SCALARTY OLIVEIRA

Resumo: Usufruir os bens, o desempenho e o exercício do direito de atividades de particulares comportam limites impostos pelo orde-
namento jurídico, os quais devem ser respeitados pelos estados da federação brasileira. Para ser possível a intervenção na propriedade 
particular e no domínio econômico é necessário satisfazer o interesse da sociedade como um todo, respeitando os fundamentos da 
intervenção, político e o jurídico.

PALAVRAS-CHAVE: ESTADO. INTERVENÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.SOCIEDADE.

ESTADO GERENCIAL: A (IN)EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA

SCHERY, JOSÉ GUILHERME

Resumo: A noção de que o Estado foi concebido, entre outros fi ns, para trabalhar pelo cidadão e para o cidadão é relativamente recente. 
Antes do séc. XVIII, pode-se afi rmar que a ideia era do Estado absoluto, comandado pelo rei e que seus indivíduos eram, na verdade, 
súditos. A administração era privada, obscura e não tinha, como interesse maior, o bem estar de seus habitantes: vigorava a gestão 
patrimonialista. De lá pra cá o modelo de Estado sofreu mutações e os sistemas de administração pública, também. Da organização 
patrimonialista, chegou-se à burocrática, atingindo-se posteriormente, a administração gerencial. O objetivo deste trabalho é pontuar a 
implantação da administração pública gerencial no Brasil e assinalar a sua inefi ciência, através do método de revisão bibliográfi ca. Diante 
desta situação, uma das soluções revela-se no relação do Estado com os indivíduos, que devem ser vistos como cidadãos e não como 
consumidores do serviço público.

PALAVRAS-CHAVE: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA, GERENCIALISMO. 

LICITAÇÃO NO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO (RDC)

MARCHINSKI, DAISY K.
AMARAL, ISABELA C.

BRUNETTI, LETÍCIA L. F.

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo o estudo simplifi cado sobre a Lei 12.462/11 a qual se refere ao Regime Diferenciado 
de Contratação, que surgiu para atender a obras e eventos de grande envergadura/logística que o Brasil se aventurou. Pautando as 
especifi cações presentes na mesma, suas características e inovações em relação à Lei 8.669/93 que é tida como Normal Geral e que 
apresenta certo excesso de formalismo no procedimento licitatório, que dessa forma acarreta consequências indesejadas para aqueles 
que pretendem contratar com a Administração Pública. Finalizando com a opção da Administração Pública em optar ou não por esse 
regime diferenciado, no caso de grandes eventos, não fi cando ela restrita a essa modalidade.

PALAVRAS-CHAVE: LICITAÇÃO, REGIME DIFERENCIADO, CONTRATAÇÃO. 



1712º Encontro de Iniciação Científi ca e 12ª Mostra de Pós-Graduação

DIREITO DO TRABALHO E O PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE

SOMER, DHAYAN CHRIS
SYDOR, JAIME RAFAEL

Resumo: O Direito do trabalho possui princípios específi cos, e dentro destes princípios, está o princípio da primazia da realidade. Este 
princípio tem como função principal, auxiliar o juiz em seu julgamento e sua interpretação do caso concreto. Neste princípio, os fatos se 
sobrepõem aos documentos, ou seja, em uma ação trabalhista o que prevalece são os fatos que comprovem tal situação relatada pelo 
trabalhador, não sendo considerada os documentos apresentados pela empresa, por mais que estes estejam de acordo com a legalida-
de. Assim, esse trabalho traz uma revisão bibliográfi ca, com a utilização do método de abordagem dedutivo, sobre o referido princípio, 
diante de alguns casos em que visivelmente nota-se que o empregador se aproveita, explora o trabalhador de boa-fé, e o induz a assinar 
documentos que não condizem com a realidade ocorrida no contrato de trabalho, devendo prevalecer à verdade dos fatos em detrimento 
dos documentos apresentados pelo empregador. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO DO TRABALHO, PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE, FATOS, DOCUMENTOS, VERDADE. 

FRAUDES PREVIDENCIÁRIAS EM BENEFÍCIOS RURAIS: UMA ANÁLISE DO FILME ‘PERDIDO EM MARTE’

MUSIKA, ELAINE LOPES
TROJAN, FERNANDA

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise dos segurados especiais da previdência social, de modo a apontar a 
fragilidade do sistema de fi scalização de informações prestadas pelos trabalhadores rurais. Desta crítica, passa-se a demonstrar de que 
modo o personagem do fi lme ‘Perdido em Marte’, ao cultivar batatas poderia se enquadrar na condição de segurado especial, e assim 
receber os benefícios a ele pertinentes. Após verifi carem-se algumas falhas no sistema e seguridade social, pretende-se demonstrar 
quais os meios mais comuns de fraudes ocorridas neste sistema, de modo a apontar os crimes e as penas as quais os infratores, se des-
cobertos, estarão sujeitos. Para a realização do presente trabalho foram realizadas pesquisas bibliográfi cas, leitura de artigos, pesquisa 
doutrinária e análise da legislação brasileira vigente, bem como uma análise minuciosa do fi lme em questão.

PALAVRAS-CHAVE: PREVIDÊNCIA SOCIAL, FRAUDES PREVIDENCIÁRIAS, SEGURADO ESPECIAL.

A PRECARIZAÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR FRENTE AO PROJETO DE LEI Nº 4.330/2004:
TERCERIZAÇÃO NA ATIVIDADE FIM

ANDREKOWICZ, GISELE DO BELEM
PEREIRA, ANDREIA LINS.

RIBAS, MARINA FERNANDA

Resumo: Pretende-se através do presente trabalho discorrer sobre o projeto de Lei 4.330/2004 que trata da terceirização do trabalho, e 
da possibilidade de estender a terceirização também para as atividades fi ns da empresa e se, essa alteração trará benefícios ou retro-
cessos ao trabalhador. A terceirização é uma relação trilateral entre o prestador de serviços, empresa terceirizante e empresa tomadora 
de serviços. A discussão gira em torno da possibilidade de se contratar terceirizados para todos os serviços, incluindo a atividade fi m da 
empresa, o que poderia ocasionar uma consequência negativa aos trabalhadores. Não restam dúvidas de que a alteração proposta visa 
benefi ciar as empresas, e, em contrapartida, irá diminuir os direitos dos trabalhadores, além de proporcional uma desigualdade entre tra-
balhadores empregados e terceirizados dentro de uma mesma empresa. A análise do referido projeto de lei, foi amparado com pesquisas 
extraídas de periódicos, livros e artigos na Internet. 

PALAVRAS-CHAVE: TERCERIZAÇÃO, TRABALHADOR, PROJETO DE LEI.

O DIREITO A ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL NO BRASIL: UMA RELAÇÃO ENTRE A PRATICA VERSUS TEORIA

KRUCHINSKI, ALYSSON REGIS

Resumo: Baseado em revisão bibliográfi ca, este presente resumo tende a mostrar a realidade maquiada que diz respeito aos direitos à 
acessibilidade e inclusão social. Delimitando-se na questão: será que as pessoas usam desse recurso como fundos estéticos ou com a 
responsabilidade de ajuda ao próximo? Uma visão critica sobre o assunto, evidenciando os fatos encontrados na realidade.

PALAVRAS-CHAVE: ACESSIBILIDADE, CONSTITUIÇÃO, PRECONCEITO, PARAOLIMPÍADA.

DEMOCRACIA DELIBERATIVA

GIACOMITTI, ANA CAROLINA NODARI 

Resumo: Baseado em pesquisa bibliográfi ca, o presente trabalho tem como objeto a Democracia. Existem várias divisões quando se fala 
em democracia, nos últimos anos muitos estudiosos tentaram encontrar novas formas de aplicá-la de forma mais efi ciente na sociedade, 
já que, para alguns, o sistema atual não funciona da maneira que deveria. Uma das possibilidades a ser exploradas e apresentada no 
trabalho é a Democracia Deliberativa, onde existe um poder maior de legitimação vindo do povo, já que ele deve participar de forma mais 
ativa das decisões públicas que venham lhe afetar futuramente, melhorando assim a comunidade em que vive. 

PALAVRAS-CHAVE: DEMOCRACIA, DEMOCRACIA DELIBERATIVA, PARTICIPAÇÃO POPULAR.

UM ESTUDO SOBRE A HISTÓRIA E COMO SE FORMOU A MORAL CONTEMPORÂNEA

ALMEIDA, MARCILIANO CAMARGO

Resumo: A sociedade constitui uma moral que foi transmitida ao longo do tempo através de instituições, que buscaram ao longo do 
tempo impor suas doutrinas e seu modo de pensar bem como seus valores. O que certamente muito infl uenciou a maneira de pensar da 
sociedade contemporânea (e por muito tempo) foi a Igreja Católica que, através de seus doutrinadores, disseminaram sua maneira de 
interpretar a realidade com seu senso de certo e errado. Na sociedade contemporânea, quando a Igreja perdeu sua hegemonia, surgiram 
pensadores com ideologias e fi losofi a que perpetuam o modo de pensar moralmente. Assim a moral aparece como objeto central a ser 
estudado nesse resumo, onde se emprega a revisão de referenciais teóricos (pesquisa bibliográfi ca) como método principal.

PALAVRAS-CHAVE: MORAL. IGREJA CATÓLICA. SOCIEDADE
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A INCONSTITUCIONALIDADE DA PEC 96/2015.

BALENA, LUCAS

Resumo: Este trabalho objetiva construir uma crítica a PEC 96/2015 que visa instituir imposto sobre grandes heranças complementar ao 
ITCMD (imposto de transmissão causa mortis e doações)  de competência dos Estados e do Distrito Federal, partindo dos preceitos cons-
titucionais que determinam a competência constitucional tributária de maneira a inferir sua inconstitucionalidade por evidente violação a 
preceitos, normas e princípios constitucionais de observância obrigatória quando da elaboração de projeto de Lei. 

PALAVRAS-CHAVE: INCONSTITUCIONALIDADE, PEC 96/2015, ITCMD, PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO, 
BI-TRIBUTAÇÃO. 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E TEMPLOS DE QUALQUER CULTO 

TUROK, JEANE
SANDRIN TEIXEIRA, JULIA

BENHUR RAMOS, UBIRATAN

RESUMO: o presente estudo refere-se às refl exões acerca das imunidades tributárias previstas no art. 150, VI, “a”, “b”, “c” e “d”, contem-
pladas na Constituição Federal, no entanto, ao longo deste trabalho dar-se-á enfoque as alíneas “b” e “d”, tendo por objetivo aferir que a 
maioria das normas imunizadoras decorre dos princípios e garantias constitucionais, que, são vocacionados a limitar o poder de tributar, 
ou seja, o objetivo é a preservação de valores políticos, religiosos, sociais e éticos, caracterizando, portanto, a imunidade. A metodologia a 
ser utilizada refere-se à pesquisa bibliográfi ca, embasando teoricamente em livros, artigos, dissertações que estão relacionadas ao tema, 
para que substancialmente, o estudo tenha mais qualidade.

PALAVRAS-CHAVE: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, EXONERAÇÃO IMUNITÓRIA, CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DEFENSORIA PÚBLICA: ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

KARNOSKI, MICHELE DE MATOS
SANTOS, DEBORA OLIVIA BERNARDI 

SOUZA, TAINARA

Resumo: A Constituição Federal prevê que o Estado promoverá o acesso à justiça de forma gratuita e integral: “Art. 5°. LXXIV. O Estado 
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insufi ciência de recursos”. Deste modo instituiu a Defensoria Pública 
como instrumento para a concretização desta ação: “Art. 134. A defensoria Pública é [...] essencial à função jurisdicional [...] incumbin-
do-lhe [...] a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 
individuais e coletivos...”. A Defensoria Pública como instituição permanente é instrumento do regime democrático, sendo a garantia ao 
acesso à justiça aos mais necessitados, uma das suas principais atribuições constitucionalmente estabelecidas.

PALAVRAS-CHAVE: DEFENSORIA PÚBLICA, DEMOCRACIA, ACESSO À JUSTIÇA, NECESSITADOS.

O JUS POSTULANDI NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ESTADUAIS:
UMA VIOLAÇÃO DO REAL DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA ANTE A AUSÊNCIA DE PATROCÍNIO ADVOCATÍCIO

GÓES, LAIS REGINA

Resumo: O presente trabalho tem como enfoque abordar uma breve análise sobre a evolução histórica dos Juizados Especiais Cíveis 
Estaduais, destacando aspectos relevantes da Lei 7.244/84, que institui os Juizados de Pequenas Causas, o qual foi posteriormente 
substituído pela Lei 9.099/95, que implementou os Juizados Especiais Cíveis Estaduais. Inicialmente será abordado uma discussão 
sobre o instituto do Jus Postulandi implantado nos juizados, com a intenção de possibilitar ao cidadão o ingresso no Poder Judiciário sem 
a necessidade de ser assistido por advogado. Por fi m, serão trabalhados os diversos problemas do acesso à justiça, examinando-se, 
também, a questão da violação desse princípio ante a ausência de advogado, uma vez que a Constituição Federal de 1988 esclarece que 
o advogado é indispensável para boa administração do poder judiciário.

PALAVRAS-CHAVE: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ESTADUAIS. JUS POSTULANDI. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. 
 

A ORGANIZAÇÃO DOS PODERES NO ATUAL PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO: 
SOBRE AS PERSPECTIVAS DE SERGIO ABRANCHES

VALESKI, VANESSA
CAMARGO, PATRICIA SANTOS

FELIPE, CHAIANE

Resumo: Como objetivo principal pretende-se trazer ao ponto de discussão os problemas enfrentados pelo atual sistema de governo, 
bem como questões que levam à crises políticas e instabilidades governamentais como, verbi gratia, a ingovernabilidade diante das 
coalizões entre partidos políticos. Para isso fora utilizado o método qualitativo, analisando o problema diante da coleta de dados, bus-
cando em artigos e periódicos manifestações sobre o tema, para tanto, a pesquisa fora enfatizada nas perspectivas adotadas por Sergio 
Abranches, observada a palestra a qual prestou junto a Academia Brasileira de Letras em maio de 2016, tendo em vista que este fora o 
criador do termo e escritor de várias obras englobando tal tema. A ideia central é fazer com que os leitores adquiram melhor entendimento 
da situação vivenciada, bem como, a incitação para a busca de possíveis soluções e a consequente conscientização política que se faz 
tão importante no quadro vivenciado. 

PALAVRAS-CHAVE: PRESIDENCIALISMO. COALIZÕES. PARTIDOS POLÍTICOS. CRISE POLÍTICA. 
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INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCESSO DE IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF

 PRAISNER, JULIANA
SOUZA, GISELE R. DE

Resumo: O presente trabalho reúne informações acerca do processo que julgou os crimes que a ex-presidente Dilma Rousseff cometeu. 
Com o intuito de esclarecer sobre a inconstitucionalidade do processo, visto que se realizou uma afronta grave ao ordenamento jurídico, 
atingindo lei suprema prevista no artigo 52 da Atual Constituição Federal. Ainda, o trabalho possui conteúdos que explicam a forma em 
que o processo deve ocorrer, incluindo fontes como a Constituição Federal, a Lei n.1.079 de 1950 e exposições de parlamentares, doutri-
nadores e advogados a respeito do caso que colocou em xeque a constitucionalidade da ação de impeachment no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: IMPEACHMENT, INCONSTITUCIONALIDADE, CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A INCONSTITUCIONALIDADE DA REGULAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO COMO UMA PROFISSÃO

BOTAN, LARISSA R. CAVESKI, ALINE G. 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a contradição que o Projeto de Lei Gabriela Leite, que regulamenta a atividade 
das profi ssionais do sexo, encontra em relação à Atual Constituição Federal e a realidade da prostituição no Brasil. Por meio de pesquisa 
realizada pretende-se expor a visão e a condição das mulheres que se prostituem. Pois, a maioria delas não possuem informações e não 
sabem ao certo se o seu trabalho é ilegal ou não. Visto que são as mais interessadas nas garantias propostas pelo projeto apresentado 
pelo Deputado Federal Jean Wyllys, a pesquisa é voltada apenas para opinião das mulheres que se pronunciaram contra e a favor dessa 
lei, caso seja aprovada.

PALAVRAS-CHAVE: PROSTITUIÇÃO, ILEGALIDADE, INCONSTITUCIONALIDADE;

CHEQUE “PRÉ DATADO” NO DIREITO BRASILEIRO

GONSIORKIEWICZ, CAMILLA S.
ZIELINSKI, VIVIANE. 

Resumo: Cheque é uma ordem de pagamento à vista, que está previsto em legislação extravagante, qual seja, Lei nº 7.357/1985. Os 
requisitos para o saque do cheque estão previstos no artigo 1º da referida lei, devendo serem seguidos para que o título gere seus efeitos 
jurídicos. Embora o cheque seja uma ordem de pagamento à vista, existe uma prática comercial chamada de pós-datação, que se popu-
larizou como o “cheque pré-datado”. Trata-se de uma fi cção comercial, em que o crédito é desburocratizado através do parcelamento com 
cheques pós-datados. A relação é regida pelo direito civil e da boa fé em que o benefi ciário tem em descontar o cheque apenas no dia 
acordado entre as partes. Neste caso, a instituição fi nanceira, não é responsabilizada pelo cheque descontado antes da data acordada 
entre sacador e tomador.

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO EMPRESARIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE.

DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

GNOATTO, ALINE PAULA MALHERBI
RAESK, LUANA DOS SANTOS RAESK

LIMA, GISLAINE

Resumo: O presente resumo busca compreender o instituto da desconsideração da pessoa jurídica a luz do novo Código de Processo 
Civil do ano de 2015, uma vez que os aspectos processuais da responsabilização dos sócios, ou até mesmo, administradores da empresa 
por obrigação contratada enquanto pessoa jurídica não estava contemplado em lei. Assim sendo, esta pesquisa é de cunho qualitativo, 
sendo utilizado para aprofundar as inquietações relacionadas a temática, o método bibliográfi co.  Neste sentindo, a positivação do insti-
tuto da desconsideração da pessoa jurídica trouxe aos juristas a estabilidade, pois estabeleceu pressupostos legais específi cos e assim 
promovendo a segurança jurídica desse instituto.

PALAVRAS CHAVE: PESSOA JURÍDICA, DESCONSIDERAÇÃO, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A IMPORTÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 

STANGE, ISABELLA M. R. B. 
NEVES, DESYREE C.

LOSSO, LEONARDO W.

Resumo: A construção de uma empresa que não benefi cia somente a si própria, foi um processo de longa data, marcada por revolu-
ções, movimentos e infl uências de todo o mundo. Em nossa atualidade é possível notar que uma empresa não tem seu fi m específi co 
somente visando lucros a todo custo, mas nem sempre foi assim, antes dos trabalhadores terem seus direitos resguardados em lei eram 
tão somente objetos partes de uma empresa que apenas visava benefícios a si mesma. Depois de toda uma evolução, chegou no que 
conhecemos como Função Social da Empresa, que nos traz que além de visar lucros, uma empresa deve cumprir um papel social com 
a sociedade, assim como a propriedade também a cumpre, caso contrário sofre penalidades. Em decorrência da função social entende-
mos que empresa não só é a vontade de seu empresário como todos que com ele se relacionam e da sociedade em que está inserida.

PALAVRAS-CHAVE: EMPRESA, FUNÇÃO SOCIAL, PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE 

OS PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS E A DESMATERIALIZAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITOS VIRTUAIS

SANTOS, ERLON CARLOS
PILATI, GEORGIA

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo abordar em linhas gerais sobre o direito cambiários, especialmente seus princípios: 
princípio da literalidade; princípio da autonomia das obrigações e princípio da cartularidade. Ainda, discorrer sobre a incidência do avanço 
da tecnologia frente às relações mercantis e comercias, fazendo com que haja a desmaterialização dos títulos de crédito presentes na 
internet e mercancia virtual.

PALAVRAS-CHAVE: PRINCÍPIO, CAMBIÁRIO, TÍTULO, CRÉDITO, VIRTUAL. 
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 PRINCÍPIOS QUE REGEM O DIREITOS CAMBIÁRIO

OSTERNACK, WAGNER WILSON
SILVA, ALEXANDRE GALVÃO DA

SOBANSKI, LUCAS

Resumo: o dinheiro nada mais é do que um jeito encontrado pelo homem para promover a troca de riquezas. É um bem fungível, per-
mitindo assim que independentemente da quantidade de trocas, desde que sua propriedade física não seja alterada, permanece com o 
mesmo valor. Ocorre que ao longo do tempo, surgiu a necessidade de criar-se algo que tivesse o valor de grandes quantias de dinheiro, 
porém sem que fosse necessário andar com todo ele. Surgiram então os títulos de crédito, que representam o documento necessário para 
o exercício do direito literal e autônomo nele contido. 

PALAVRAS-CHAVE: TÍTULOS DE CRÉDITO. PRINCÍPIOS. DIREITO CAMBIÁRIO. DIREITO EMPRESARIAL. CARTULARIDADE.

DISTINÇÃO ENTRE EMPRESÁRIO, EMPRESA E SOCIEDADE EMPRESÁRIA

MEDEIROS, DIARLE LUCAS
ZAIATS, GUILHERME

IZAIAS, VAGNER

Resumo: Ao abordar o tema Empresário, primeiramente, temos que fazer uma breve leitura do artigo 966 do código civil, o qual o legis-
lador tratou sabiamente sobre o assunto, explicando que,  o empresário é quem exerce profi ssionalmente atividade econômica para a 
produção de bens ou serviços. A empresa, os doutrinadores explicam de forma extremamente parecida à luz do artigo 1.142 do código 
civil que é um estabelecimento, são bens que se direcionam ao funcionamento da empresa. Já a sociedade empresária é uma afeição 
entre sócios, pois o artigo 981 do código civil explica que reciprocamente contribuem com bens ou serviços, para o exercício da atividade 
econômica e dividem os resultados. inconstitucional.  

PALAVRAS-CHAVE: EMPRESA. SOCIEDADE. EMPRESÁRIO. 

CHEQUE SUSTADO E A EXECUÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ

BORGES LETÍCIA DRABECKI
BUHRER, EDERSON LUIZ

HUDEMA, AMANDA

Resumo: Este trabalho tem por objetivo evidenciar a possibilidade do terceiro portador legítimo do cheque executar o emitente da cártula 
nos casos da emissão de uma contraordem alegando motivos pessoais ao pagamento do cheque. Com a apresentação dos princípios 
aplicáveis aos títulos cambiários e posterior averiguação das hipóteses de emissão da contraordem ou oposição ao pagamento do che-
que será possível analisar o posicionamento da doutrina e da jurisprudência. O entendimento majoritário afi rma que a possibilidade de 
sustação do cheque prevista na Lei 7357/85, não impede a execução do cheque por terceiro portador legítimo, pois as exceções pessoais 
alegadas para realizar a sustação não podem ser opostas ao terceiro de boa-fé tendo em vista a autonomia que o título cambial possui. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO EMPRESARIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. REVOGAÇÃO DE CHEQUE. 

A INSOLVÊNCIA EMPRESARIAL

CARDOSO, FRANCELIZ
SILVA, SCALARTY DE OLIVEIRA

DEMENECH, VAGNER

Resumo: As regras judiciais referentes à falência e a recuperação judicial devem ser claras e precisas para assegurar investimentos 
dos credores, pois quando os mesmos não conseguem gerenciar os riscos que possuem, se tem menor confi ança e estarão dispostos a 
investir menos. Precisa-se trazer segurança evitando fraudes e favoritismo das empresas, atendendo também aos interesses sociais e 
proteger o empresário de uma falência irrecuperável. 

PALAVRAS-CHAVE: INSOLVÊNCIA. FALÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE

GONÇALVES, SIMONE
MAGIER, MICHELE

SANTOS, WAGNER H.

Resumo: Em virtude da concorrência entre as empresas e do mercado competitivo, por sua vez muitas destas acabam por deixar de 
lado um fator importante, que seria a função social da empresa, onde suas atividades devem estar em consonância com os interesses da 
sociedade, buscando a melhor maneira para alcançar os seus objetivos, com tudo sem causar prejuízos a terceiros. Outro princípio que 
busca tornar as empresas mais justas é o Princípio da Solidariedade, onde as empresas que forem caracterizadas como grupo econômico 
possuíram responsabilidade solidária relacionadas às aspectos trabalhistas, sendo assim este princípio visa para o trabalhador. A Função 
Social da Empresa e Princípio da Solidariedade se mostram instrumentos para que as normas tanto trabalhistas quanto sociais sejam 
cumpridas, buscando promover a saúde e o bem estar, tanto do trabalhador quando da sociedade em geral.

PALAVRAS-CHAVE: FUNÇÃO SOCIAL, EMPRESA, PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE.



2112º Encontro de Iniciação Científi ca e 12ª Mostra de Pós-Graduação

PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA COMO GARANTIDOR DA LIVRE INICIATIVA

SOMER, DHAYAN CHRIS
 SYDOR, JAIME RAFAEL

 SILVA, THIAGO HENRIQUE FERREIRA

Resumo: O Direito Empresarial tem como, dentre outros, o Princípio da Livre Concorrência, o qual está previsto no artigo 170, inciso IV, 
da Constituição Federal de 1988. A livre concorrência é direito de todo o empregador e/ou comerciante que está começando o seu negó-
cio, ou já faz parte do mercado. Para que o mesmo possa estar obtendo lucro, sendo este o seu objetivo, e alcançando a clientela público 
alvo, é necessário que ele concorra com os outros empregadores. Porém, deve este utilizar do Princípio da Livre Concorrência de forma 
limpa, moral e legal, sem utilizar de uma concorrência desleal, que prejudique os demais concorrentes no mercado.

PALAVRAS-CHAVE: CONCORRÊNCIA, ILEGAL, CLIENTELA. 

EIRELI: PRINCIPAIS ASPECTOS E DIFERENÇAS PERANTE A EMPRESA INDIVIDUAL

PEREIRA, FELIPE
MAINARDES FILHO, SANDRO LUIZ.

Resumo: Avaliar a lei que instituiu a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), traçou o escopo desse trabalho, onde a 
comparação da EIRELI perante a EI(Empresa Individual), motivaram a pesquisa. A fonte de estudo delimitou-se junto bibliografi a e à lei 
12.441-2011, onde através do método fenomenológico, concluímos que o principal diferença provindo da EIRELI perante a EI, foi a inco-
municação do patrimônio do Empresário Individual junto à empresa. Assim gerou mais segurança para individuo se “lançar” ao mercado, 
por conseguinte estimula as trocas comerciais(compra e venda) enriquecendo a economia local-nacional.

PALAVRAS-CHAVE: EIRELI, EMPRESA INDIVIDUAL, RESPONSABILIDADE.

INCIDÊNCIA DO DANO MORAL NA APRESENTAÇÃO DE CHEQUE PÓS-DATADO ANTES DA DATA PACTUADA

SANTOS, DENILSON NASCIMENTO DOS
SANTOS, SIMÃO SIRINEU DOS

Resumo: Cheque é um título de crédito, sendo ordem de pagamento à vista. O problema é o cheque pós-datado, que tem vencimento fu-
turo, tendo natureza jurídica de promessa de pagamento. A lei não proíbe o depósito antecipado, podendo o portador depositá-lo quando 
quiser. Ocorre que, o Pacto faz lei entre as partes, se o benefi ciário não cumprir o acordo, agindo de má-fé, poderá causar dano a outrem. 
No entanto, entende o STJ, que o benefi ciário deve indenizar pelos danos morais suportados pelo sacador, conforme a Súmula 370, 
STJ. Nos Tribunais há o entendimento da incidência de dano moral na apresentação antecipada de cheque pós-datado.

PALAVRAS-CHAVE: CHEQUE PÓS-DATADO, DANO MORAL, INDENIZAÇÃO.

APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS POR PESSOA JURÍDICA

TUROK, JEANE
SANDRIN TEIXEIRA, JULIA

BENHUR RAMOS, UBIRATAN.

Resumo: O presente estudo refere-se às refl exões acerca da aplicação do CDC aos contratos bancários fi rmados por pessoa jurídica, quando 
aplicada aos contratos bancários, em busca de aferir se a aplicação desses contratos tem ou não atingido o seu objetivo, ou seja, a 
vulnerabilidade das pequenas e médias empresas no consumo de crédito. A problematização trata da crescente inserção do superendi-
vidamento e abusos praticados pelas instituições fi nanceiras ao fornecimento de créditos.

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO EMPRESARIAL, CRÉDITOS BANCÁRIOS, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

CONTRATO PRELIMINAR NO DIREITO EMPRESARIAL

FERREIRA, ALISSON FERNANDO DE ANDRADE
DACIUK, CARLOS MATHEUS DACIUK

CRUZ,  LEONARDO FELLIPE

Resumo: O contrato preliminar conceitua-se de várias formas segundo a doutrina, pode ser entendido como um pré-contrato. A fi nalidade 
e a utilização do contrato preliminar desdobra-se por todas as relações contratuais. Na esfera empresarial, estes contratos poderiam ser 
classifi cados em: civis, de consumo e empresariais. O mesmo tem como objetivo tornar público o negócio e como principal efeito tornar 
obrigatória a celebração do contrato defi nitivo, dispondo de duas modalidades sendo elas unilateral e bilateral. Este contrato em questão 
apresenta três fases, a pré-contratação, contratação propriamente dita e pós-contratação, devendo as partes conterem os princípios 
de boa-fé e probidade para a formação do contrato, deste modo acaba este contrato preliminar encerrado pela celebração do contrato 
defi nitivo.

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO EMPRESARIAL. CONTRATO PRELIMINAR. DIREITO CONTRATUAL.

EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE GÊNEROS NO BRASIL

HAUAGE, AMANDA

Resumo: No Brasil. desde as primeiras constituições, é garantida a igualdade salarial independentemente de quaisquer diferenças, 
incluindo aí a diferença de gênero. Porém, pesquisas recentes indicam que mesmo assim esta não é a realidade. Devido a uma cultura 
que impõe papéis sociais à homens e mulheres e políticas públicas inefi cazes, a mulher recebe um salário menor. No presente trabalho 
então, com a análise de bibliografi as e pesquisas encontradas em bancos de dados sobre o assunto, vem a tentativa de esclarecer não 
só os motivos para tal diferença, mas também a sugestão de algumas soluções para que a mesma seja cada vez mais diminuída.

PALAVRAS-CHAVE: EQUIPARAÇÃO SALARIAL, LICENÇA PARENTAL, IGUALDADE ENTRE GÊNEROS. 
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A (NÃO) APLICAÇÃO DA MULTA DOS ARTIGOS 467 E 477  DA CLT PARA EMPREGADOS DOMÉSTICOS

DAL SANTO, WILLIAN

Resumo: Este trabalho tem como escopo elucidar as questões sobre a (in)aplicabilidade das multas dos atigos 467 e 477, ambos da 
Consolidação das Leis Trabalhistas em relação ao trabalhador doméstico, pois conforme será demonstrado no deslinde de tal resumo 
expandido ocorre certa divergência jurisprudencial até no mesmo Tribunal, apreciando recursos sobre o mesmo tema, quando ocorre a 
rescisão contratual do doméstico, caso o empregador não realize a devida quitação das verbas rescisórias, há Tribunais que não estão 
fazendo valer os direitos devido a omissão da Lei Complementar 150 de 2015, a qual nada mencionou sobre  sobre a aplicação das mul-
tas dos artigos 467 e 477 da CLT. Como método foi utilizado o dedutivo com pesquisa em materiais como livros, artigos e jurisprudência. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO DO TRABALHO, TRABALHADOR DOMÉSTICO, MULTA ART 467, MULTA ART.477

O CONTROLE DE JORNADA E A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

BORGES, LETÍCIA DRABECKI
BUHRER, EDERSON LUIZ.

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a controvérsia do recente entendimento de alguns tribunais em relação à validade 
dos cartões pontos apócrifos apresentados pelo empregador. Através do método de revisão bibliográfi ca, foi possível verifi car essas 
decisões e a observância dos princípios do processo do trabalho em relação à aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. O 
resultado preliminar que se chega é que o processo do trabalho deve ter respaldo primeiramente nos princípios do Direito do Trabalho, 
para posteriormente serem aplicadas normas subsidiárias, devendo o juiz garantir a efetivação dos direitos substanciais do trabalhador, 
bem como dos valores sociais. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. ÔNUS DA PROVA. CONTROLE DE JORNADA. 

DIREITOS E DEVERES DO EMPREGADO PARA OBTENÇÃO DE FÉRIAS

CAMARGO, ALINE REMES DE
AMARAL, CILMARA TOLEDO

Resumo: O presente resumo foi elaborado utilizando-se como material de pesquisa doutrinas, e o método dedutível, e o objetivo do 
resumo é falar sobre férias, bem como seu objetivo , quando o trabalhador tem direito a férias, ou seja, aborda sobre o período aquisitivo 
e o seu período consecutivo. Também trata sobre assuntos relacionados a férias em dobro. As férias pertencem ao conjunto de descanso 
trabalhista, de acordo com o art 129 CLT, todos os empregados terão direito anualmente a um período de férias sem prejuízos na remu-
neração salarial, desde que atenda aos requisitos expostos pelo art. 130 CLT, o qual dispõe que o empregado deve completar o período 
aquisitivo de 12(doze) meses contratuais para obtenção do direito de férias devidamente protegido pelo ordenamento jurídico. 

PALAVRAS-CHAVES: AQUISIÇÃO, CONCESSÃO, FÉRIAS EM DOBRO. 

PRINCÍPIOS DO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

TUROK, JEANE
SANDRIN, JULIA

RAMOS, UBIRATAN BENHUR DE

Resumo: O presente trabalho versa sobre um tema importantíssimo para o direito processual do trabalho, os princípios específi cos 
desta área. Pelos doutrinadores trazidos em tela pode-se notar que são inúmeros os princípios que se vinculam a este processo, alguns 
autores trazem cinco, seis e assim por diante. Ainda, há outros autores que expõem ainda os princípios constitucionais, do processo 
civil que estão relacionados ao processo do trabalho. Dessa forma, buscou trazer o conceito doutrinador desse ramo do direito, e por 
fi m enfocando especifi camente cinco princípios específi cos, a oralidade, a imparcialidade do juiz, conciliação, jus postulandi da parte, a 
busca da verdade real. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO, DIREITO PROCESSO DO TRABALHO, PRINCÍPIOS.

TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA

LEMES, JESSICA C. A.
RAVARENA, VANESSA

Resumo: A Terceirização foi escolhida devido a grande discussão existente entre a precarização que o trabalhador enfrenta nessa 
atividade e a economia que a mesma oferece para as empresas. A terceirização se caracteriza pela repartição do trabalho para com um 
terceiro, a qual nasce justamente da difi culdade em se manter determinados setores produtivos e dessa difi culdade, surge a precarização 
dos trabalhadores que desenvolvem essa atividade, uma vez que, os empregadores encontraram como saída, a diminuição do numero 
de funcionários das grandes empresas como consequente diminuição no preço do produto fi nal, cabe então ao prestador de serviços o 
dever do trabalho do empregado. E assim os problemas enfrentados pela terceirização devem ser restringidos e aperfeiçoados, percebi-
dos como necessários. Através do estudo realizado será apresentada uma breve explicação sobre o tema, o qual foi baseado no material 
bibliográfi co disponível e nos comentários gerados pela sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: PRECARIZAÇÃO, ECONOMIA, ATIVIDADE-MEIO.
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PERÍODOS DE DESCANSO: INTERVALOS, REPOUSO SEMANAL E FERIADOS

STAINE, DANYELLY
MARQUETTI, RENATA

Resumo: O presente trabalho busca evidenciar os períodos de descanso existentes dentro da jornada de trabalho, eles se dividem 
em quatro modalidades sendo elas: Intervalos, repouso semanal, feriados e férias, porém o presente trabalho evidenciará estes três 
primeiros, postergando férias para uma análise mais detalhada em pesquisa especifi ca. Será conceituado cada um dos períodos citados, 
explanando seus objetivos bem como os artigos que os vinculam nos dispositivos legais. Utilizou-se o método dedutivo com base em 
pesquisa bibliográfi ca. Comprovando a o quão relevante e essencial é para o empregado e para o empregador fazer uso destes períodos 
de descanso, pois proporciona ao empregado saúde, disposição, segurança além de estabelecer um vínculo empregatício saudável, 
rentável e benéfi co para ambas as partes desta relação trabalhista.

PALAVRAS-CHAVE: INTERVALO, REPOUSO SEMANAL, FERIADO

TANATOLOGIA FORENSE: O ESTUDO DA MORTE

PRETTO, CAROLINA
ROCHA, ANA PAULA NEVES DA

Resumo: O presente resumo tem por objeto de pesquisa a Tanatologia, utilizando como metodologia a pesquisa bibliográfi ca. A tanato-
logia forense pode ser conceituada como sendo a parte da medicina legal em que é estudada a morte bem como os fenômenos médico-
-legais decorrentes dela. Embora, muitas vezes, se acredite que a morte ocorra com a cessação completa e defi nitiva das funções vitais, 
a medicina legal nos mostra que ela pode se dar de várias outras formas, dessa forma a medicina legal dividiu a morte em modalidades. 
Após a morte acontecem algumas transformações no corpo morto, a medicina legal estuda essas transformações, denominando-as 
fenômenos cadavéricos. Constatada a morte de um corpo é possível realizar sua conservação por meio de três fenômenos: mumifi cação 
e saponifi cação. Após os estudos sobre a morte do corpo, a tanatologia analisa também a destinação do cadáver que pode ser por inu-
mação, cremação, embalsamento e exumação.

PALAVRAS-CHAVE: MEDICINA LEGAL. TANATOLOGIA FORENSE. ESTUDO DA MORTE. 

O PAPEL DOS PERITOS NA PERÍCIA CRIMINAL

CAMILO, FERNANDA
BEDIM, RAIZA

Resumo: O objetivo do presente resumo é analisar a importância dos peritos nas perícias criminais. Sua atuação se dará sempre que 
o crime deixar vestígios, sendo então realizado o exame de corpo de delito. O perito ao fi nal das investigações nos vestígios do crime 
realizará o relatório médico-legal, se este necessitar de pesquisa complementar para a sua conclusão, irá se chamar de “laudo” devendo 
ser composto da seguinte forma: Preâmbulo, Histórico, Descrição, Discussão, Conclusão e Respostas aos quesitos. Através de suas 
conclusões, juntamente com outras provas do processo, a busca da verdade real se dará de forma mais efi caz, sendo então de suma 
relevância abordar o tema, mas de forma expositiva e não exaustiva. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho será o 
dedutivo, através de pesquisas bibliográfi cas.

PALAVRAS-CHAVE: PERÍCIA. PERITOS. CRIME

SEXOLOGIA FORENSE: O CRIME DE INFANTICÍDIO

ALGAIER, TATIANE ANDRADE A.
NEITZKE, JOÃO FELIPE

SCHLEGEL, MARINA

Resumo: Infanticídio, objeto de estudo desse resumo expandido, é a morte do fi lho provocada pela mãe por ocasião do parto ou durante 
o estado puerperal, o que, via de regra, pode ocorrer com gestantes aparentemente normais em termos físicos e mentais, contudo por 
um desencadeamento de fatores emocionais decorrentes da concepção do fi lho, acabam tirando-lhe a vida. Foi empregada pesquisa 
bibliográfi ca como metodologia de pesquisa, o que permitiu levantar que intervenção pericial realizada no crime de infanticídio é chamada 
de Crucis Peritorum. São necessários alguns elementos para a confi guração do crime de infanticídio: A prova de ser nascente; A prova de 
ser nascido; A prova de recém-nascido; A prova da vida extrauterina autônoma; Época da morte; Diagnóstico da causa jurídica da morte; 
Exame somatopsiquico da puérpera. 

PALAVRAS-CHAVE: MEDICINA FORENSE. DIREITO PENAL. SEXOLOGIA FORENSE. INFANTICÍDIO. 

PSIQUIATRIA FORENSE: EPILEPSIA

COPACK, MARCELA AGIBERT
GOES, THAÍS CAMARGO

Resumo: A Medicina Legal é uma ciência que tem por base o estudo de especialidades médicas e também jurídicas. Inserido no amplo 
campo da Medicina Legal, está a Psiquiatria Forense, em que esta atua nos estudos relacionados a transtornos mentais, de conduta, 
problemas de capacidade civil, de responsabilidade penal. A Epilepsia, objeto de estudo da presente pesquisa, é um distúrbio que está 
inserido dentro da Psiquiatria Forense e é caracterizada por convulsões tônico-clônicas, perda súbita dos sentidos, amnésia e completa 
inconsciência. As convulsões ocorrem com a perda da consciência e a queda imediata do corpo ao chão, ocorrem também espasmos 
tônicos da musculatura, mordedura de língua e o rosto se mostra lívido e cianótico. À análise da epilepsia foi empregada a pesquisa 
bibliográfi ca como metodologia. 

PALAVRAS-CHAVE: MEDICINA LEGAL. PSIQUIATRIA FORENSE. EPILEPSIA. TRANSTORNO. DIREITO PENAL.
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BALÍSTICA TERMINAL: OS EFEITOS DO DOUBLE TAP

CASAGRANDE, ANA PAULA
CORDOVA, SÓLON GABRIEL B.

ROCHA, YOHANA

Resumo: Medicina Forense é vista como a área que une conhecimentos científi cos e especialidades médicas com a justiça. Em se 
tratando de uma área de grande abrangência, existem inúmeros temas intimamente relacionados. A balística forense tem como objeto de 
estudo as armas de fogo, os alcances e efeitos produzidos por esta, bem como suas especifi cidades. A balística de efeito refere-se a uma 
subdivisão dentro da balística forense. A balística de efeito está relacionada ao efeito causado pelo projétil, desde sua saída de dentro da 
arma até o alcance do alvo, bem como os impactos e lesões causadas. Em meio a isso, existe a denominação Double tap,uma técnica 
por meio da qual são efetuados dois disparos com a mínima diferença de tempo possível. Diante disto, resta evidente a relevância do 
estudo da balística forense bem como de seus efeitos para a área jurídica.

PALAVRAS-CHAVE: MEDICINA FORENSE. BALÍSTICA FORENSE. BALÍSTICA DE EFEITO. DOUBLE TAP.

MEDICINA FORENSE E EXAME DE DNA NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO

TEIXEIRA, JULIA SANDRIN
RAMOS, UBIRATAN BENHUR

Resumo: O presente resumo pretende demonstrar a importância da perícia criminal, bem como do exame de DNA e ainda como ambos 
inovam a justiça e o processo penal, através da genética forense a qual permite que biologia e direito trabalhem juntas, colaborando uma 
com a outra, sempre em favor da justiça; também demonstrará a necessidade de peritos e como todos trabalham em busca da verdade 
e demonstração de provas para o julgador, para que seja permitida a chegada à uma decisão justa e equânime por ele. Foi utilizado para 
a realização do trabalho o método dedutivo, bem como fundamentado com o uso de doutrinas e outros referenciais disponibilizados em 
plataformas eletrônicas.

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDICINA FORENSE. PERÍCIA CRIMINAL. DNA.

MEDICINA LEGAL E A DECLARAÇÃO DE ÓBITO

OSTERNACK, W. W.
SILVA, A. G.

SOBANSKI, L.

Resumo: O presente resumo tratará de forma simples e sucinta da conexão entre as Ciências de Medicina e Direito, no qual a medicina, 
através de suas diretrizes, seus princípios e conhecimentos científi cos ajudam a justiça a esclarecer certos pontos, bem como auxilia na 
elaboração de documentos. Um desses documentos é a declaração de óbito, a qual é responsabilidade do médico em fornecer e elaborar, 
salvo algumas hipóteses previstas em lei, bem como seu primeiro fornecimento deve ser de forma gratuita. O trabalho se realizará por 
meio da análise de legislações pertinentes ao assunto, bem como doutrinas.

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO. MEDICINA LEGAL. DECLARAÇÃO DE ÓBITO.

O USO DA INTERNET E DAS REDES SOCIAIS COMO PROVA NO PROCESSO PENAL

FOLDA, NICOLE AAPARECIDA

Resumo:  À medida que a sociedade evolui, o direito tenta se adequar a essas mudanças para regulamentar o convívio e vem inovando 
no que concerne aos crimes cibernéticos ou crimes praticados via internet. Quando se trata desses delitos, podemos falar em crimes 
próprios da internet, aqueles que atingem apenas as redes de computadores ou praticados ou iniciados através dela, como os crimes se-
xuais, contra a honra, contra patrimônio entre outros. Por serem crimes praticados na internet e através de meios eletrônicos, na maioria 
das vezes a única forma de obtenção de prova é também através da internet. O presente trabalho defende o uso dessas provas eletrô-
nicas para embasar o processo, as quais vêm sendo utilizadas constantemente pelos tribunais, juntamente com outros meios de provas 
ou isoladamente, para fundamentar decisões e julgados. Foi empregada a pesquisa bibliográfi ca como metodologia no presente resumo. 

PALAVRAS-CHAVE: PROCESSO PENAL. TECNOLOGIA. INTERNET. REDES SOCIAIS. PROVA ELETRÔNICA.

CONSIDERAÇÕES SOBRE REVISÃO CRIMINAL DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI

OLIVEIRA, DOMINIQUE ACIREMA SCHIO DE
KUSTER, GEOVANA JONSSON

Resumo: O presente trabalho pretende com o apoio de doutrinadores, legislação e pesquisas gerais aprofundar o conhecimento sobre 
o tema Revisão Criminal e examinar o emprego deste importante mecanismo de revisão de sentença. Ainda observará a aplicação 
deste “remédio processual” que é capaz de rescindir a coisa julgada quando a sentença é proveniente do tribunal do júri, discutindo sua 
aplicação e legalidade diante da soberania que o veredicto dos jurados possui, citando a opinião de renomados doutrinadores e o que 
se pacifi cou no STF. 

PALAVRAS-CHAVE: PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI.

A INADEQUADA APLICAÇÃO DA REVELIA NO PROCESSO PENAL

ZANOVÉLLI, NÁSSER VINÍCIUS LIMA

Resumo: Propõe-se uma refl exão jurídica acerca da revelia e sua aplicação no Processo Penal a partir da Teoria Geral do Processo, 
uma vez que muitos conceitos jurídicos fundamentais desta não se coadunam ao Processo Penal. Para tanto, analisar-se-ão garantias 
constitucionais vinculadas ao Processo Penal como, a presunção de inocência, o direito ao silêncio e o direito ao contraditório. A partir 
dessas disposições constitucionais busca-se verifi car em paralelo com a Teoria Geral do Processo, se o instituto da revelia é colidente 
com o atual Estado Democrático de Direitos e, por consequência ao modelo acusatório de Processo Penal Brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: REVELIA, PROCESSO PENAL, TEORIA GERAL DO PROCESSO.
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O PRÉ-JULGAMENTO MIDIÁTICO: A CURA PARA A CHAGA DO CRIME FRUTO DE UM PROCESSO PENAL LIBERAL

GELINSKI, AMANDA RIBAS
FERREIRA, GUILHERME
OLIVEIRA, JAQUELINE.

Resumo: O presente trabalho se detém a analisar a infl uência da mídia no processo penal. Os princípios violados em decorrência da 
falta de cautela dos apresentadores, bem como, os infortúnios que resultam dentro do processo e referentes ao réu. Princípios como a 
presunção de inocência, que é indispensável no processo penal e que acarretam na condenação do indivíduo antecipadamente perante 
a sociedade e no seu etiquetamento. Ademais, a interferência na inércia e imparcialidade do juiz togado. Já no tocante ao tribunal do júri, 
essas apresentações acabam se sobressaindo as provas do processo. Os fatos expostos a seguir, são baseados e fundamentados em 
doutrinadores de renome e no próprio ordenamento jurídico.

PALAVRAS-CHAVE: MÍDIA, PROCESSO PENAL, PRINCÍPIOS.

A PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL DE GUARAPUAVA E O SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO

MARCHINSKI, DAISY K.
AMARAL, ISABELA C. DO

 BRUNETTI LETÍCIA L. F

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo o estudo da Penitenciária Industrial de Guarapuava, uma vez que foi a primeira peni-
tenciária industrial do Paraná, e a primeira a ser administrada por uma empresa terceirizada. Foi criada com a fi nalidade de abrigar os 
presos condenados ao cumprimento do regime fechado da região de Guarapuava, tendo se mantido, por durante 15 anos como modelo 
de estabelecimento penal para o País. Após o ano de 2014, entretanto, muitas coisas mudaram, a Penitenciária foi inserida na estatística 
brasileira das rebeliões e teve grande parte de seu espaço físico interno destruído, motivo pelo qual necessitará passar por diversas 
mudanças administrativas e de tratamento ao preso para se manter como modelo nacional.

PALAVRAS-CHAVE: SISTEMA PENITENCIÁRIO, PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL DE GUARAPUAVA, RESSOCIALIZAÇÃO.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E AS TÉCNICAS ESPECIAIS DE INVESTIGAÇÃO DA LEI 12.850 DE 2013

LEANDRO, CLISDAIANE RATES

Resumo: Ao fazer um estudo histórico-evolutivo, percebe-se que o tema que envolve as organizações criminosas não é tão atual como 
parece ser. Só a partir de 2012 que o legislador chegou a um conceito de Organização Criminosa. As organizações evoluíram tanto a 
modo de que fi caram cada vez mais difíceis de serem solucionadas. Após anos de lacuna no ordenamento jurídico, surgiu a Lei 12.850 
de 2013, com as técnicas especiais de investigação, com o intuito de uma vez por todas desmantelar as organizações criminosas que 
envolvem diversos crimes como a corrupção e a lavagem de dinheiro que está enraizada no Brasil nos últimos anos.

PALAVRAS-CHAVE: CRIMINALIDADE ORGANIZADA, GLOBALIZAÇÃO, PROVA.

CRIME ORGANIZADO

ANDRADE, W. DAIMON
PADILHA, C. BRAYON FELLIPE

Resumo: Evidencia-se que o surgimento do crime organizado deu-se na antiguidade, tendo considerável evolução após o século XIX 
com o surgimento das máfi as italianas e com a reestruturação das máfi as orientais que já operavam há muito tempo no passado. Com 
a globalização e a forte infl uência do capitalismo o crime organizado se expandiu tornando-se grande problema em vários países a nível 
mundial. O crime organizado de maneira geral vale-se de uma estrutura bem ordenada com divisões de tarefas entre o grupo composto 
por no mínimo quatro pessoas com fi ns de obter vantagem de qualquer natureza utilizando-se para isso de meio ilícito apenado com pena 
máxima superior a quatro anos, também como os crimes transnacionais. No Brasil há grande presença do crime organizado, principal-
mente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro onde surgiram as maiores organizações criminosas nacionais: o Primeiro Comando 
da Capital e Comando Vermelho.

PALAVRAS-CHAVE: CRIME ORGANIZADO. ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. FACÇÕES CRIMINOSAS.

CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS: 
UMA ANÁLISE DO PROCESSO DISCIPLINAR À LUZ DO PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA

PLATZGUMER, VINICIUS

Resumo: O presente trabalho tem como temática central o estudo do Controle de Convencionalidade no ordenamento jurídico brasileiro 
e como esse novo método de controle da produção normativa interna, principalmente tendo o Pacto de San José da Costa Rica como 
parâmetro, afeta a Lei de Execução Penal brasileira, em especial no que tange à questão sancionatória e disciplinar no cumprimento 
da pena privativa de liberdade. Para a execução do estudo realizou-se revisão bibliográfi ca e um cotejo entre os dispositivos da norma 
brasileira, Lei n.º 7.210/84 e o Pacto de San José da Costa Rica. 

PALAVRAS-CHAVE: CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE, EXECUÇÃO PENAL, PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA;

REVENGE PORN COMO FORMA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

RIBEIRO, MAHIELLY

Resumo: A violência contra a mulher cresce a cada dia, apesar de todos os esforços feitos para pelo menos diminuí-la. Com as facilida-
des que o acesso à internet nos trouxe, essa violência fi cou ainda mais fácil de ser cometida e propagada, sendo que as redes sociais 
acabaram se tornando cenário para pessoas anônimas atacarem mulheres pelos mais diversos motivos. Uma das formas mais perigosas 
de violência contra a mulher na internet hoje é o revenge porn, a conduta de divulgar fotos e vídeos íntimos da vítima com a fi nalidade 
de prejudica-la. Logo, o presente trabalho tem o objetivo de analisar os tipos de violência contra a mulher e se este fenômeno é de fato 
uma destas formas. 

PALAVRAS-CHAVE: PORNOGRAFIA DA VINGANÇA, VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, LEI MARIA DA PENHA, 
VIOLÊNCIA DE GÊNERO.
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CULTURA DO APRISIONAMENTO

DALLABRIDA, JESSICA F.
LUCEKI, ANA PAULA.

SANTOS, ERIETE APª. R.

Resumo: Embasado em revisão bibliográfi ca, o presente resumo afi rma que em toda a sociedade é possível perceber as desigualdades 
existentes em âmbitos diversifi cados. No que se refere à população carcerária esse fato é gritante, pois, os cidadãos que encontram-se na 
situação de privação de liberdade são vistos de forma negativa pela grande maioria da sociedade. Partindo desse pressuposto abordare-
mos de forma breve acerca do Direito Penal e da cultura do aprisionamento, sendo de importante relevância a Constituição Federal Bra-
sileira de 1988, fruto de um processo histórico, advindo da luta e efetivação de direitos que versa sobre o princípio da dignidade humana. 

PALAVRAS-CHAVE: CULTURA DO APRISIONAMENTO. DESIGUALDADE. DIREITO PENAL. 

EXCLUDENTES DE ILICITUDE DO CÓDIGO PENAL

BODZINSKI, FELIPE

Resumo: Neste estudo, serão apresentadas algumas informações básicas sobre os excludentes de ilicitude, sua base legal e suas carac-
terísticas, de forma que se possa obter um conhecimento básico sobre o assunto. O trabalho está dividido em defi nição de crime e as qua-
tro formas de excludentes amparadas pela lei. E está subdividida em características para que cada excludente seja justifi cado legalmente.

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO PENAL. CONCEITO DE CRIME. EXCLUDENTE DE ILICITUDE.

RESPONSABILIDADE PENAL, MEDIDA DE SEGURANÇA E SUA APLICAÇÃO 
AO DELINQUENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL

KRUTSCH, MAYRA LILIAN.
GOMES, SOLANGE DE OLIVEIRA
SANTOS, OSMAR TEIXEIRA DOS.

Resumo: O presente trabalho se baseia em revisão bibliográfi ca e tem como objetivo demonstrar como as medidas de segurança são 
aplicadas quando um crime for cometido por uma pessoa portadora de transtorno mental. A medida de segurança é aplicada a quem é 
inimputável ou até semi-imputável, pois esses não têm discernimento sufi ciente para diferenciar um crime de um ato comum. Para que 
uma pessoa seja considera inimputável ou semi-imputável, necessita passar por um exame psiquiátrico (ou perícia psiquiátrica), dividido 
em três espécies: exame somático, que analisa o biótipo, a pele, os aparelhos e sistemas do periciando; exame neurológico, que avalia 
a estrutura craniana e suas deformações e exame mental, o qual avalia o aspecto geral e comportamento espontâneo, a partir dessa 
pesquisa pode-se concluir que a medida de segurança é diversa da pena criminal, pois a medida de segurança não tem objetivo de punir 
e sim de proteger.

 PALAVRAS-CHAVE: RESPONSABILIDADE PENAL. MEDIDAS DE SEGURANÇA.  EXAME PSIQUIÁTRICO.

A DISSIMULAÇÃO DA LINGUAGEM NA DIVULGAÇÃO DE CRIMES

LAUREANO, DELANE SULIVAN

Resumo: A linguagem é o meio pelo qual os indivíduos expressam a sua compreensão da realidade e agem sobre a mesma. Sendo 
assim, ela tanto pode ser utilizada para comunicar a verdade - ou aquilo que o emissor entende como verdade -  quanto para  enganar 
a percepção real daqueles que recebem a mensagem, moldando intencionalmente, aos poucos, a visão daquele que é exposto as in-
formações deturpadas. Em relação a divulgação de crimes, a dissimulação da linguagem mostra-se extremamente efi caz em distorcer 
os fatos ocorridos, a verdade em si, e empobrecer os valores essenciais da sociedade, obscurecendo a capacidade de distinção entre 
vitíma e criminoso.

PALAVRAS-CHAVE: DIVULGAÇÃO DE CRIMES. DISSIMULAÇÃO DA LINGUAGEM. DIREITO E LINGUAGEM.

JUSTIÇA RESTAURATIVA E A RECONSTRUÇÃO DE RELAÇÕES

OLIVEIRA, FLÁVIA APARECIDA MIZERSKI DE
SCHON, SABRINA KRACINSKI

Resumo: O presente estudo refere-se ás refl exões sobre Justiça Restaurativa advindo do grupo de estudo “Justiça Restaurativa e 
Violência”, tendo como objetivo aprofundar-se mais no tema. A metodologia foi pesquisa bibliográfi ca, em artigos científi cos, teses, dis-
sertações, tendo assim o presente estudo, base científi ca. Os resultados obtidos por esta pesquisa são surpreendentes visto que o índice 
de satisfação das pessoas que optaram pela Justiça Restaurativa foi de 90% a 95%, podendo-se ainda ser comprovada a mudança de 
comportamento do ofensor, trazendo diminuição de processos na Justiça Retributiva. 

PALAVRAS-CHAVE: JUSTIÇA RESTAURATIVA. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. RESSOCIALIZAÇÃO.

JUSTIÇA RESTAURATIVA E DIREITOS FUNDAMENTAIS: 
UMA GARANTIA PARA DE EFETIVAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS

ZIELINSKI, VIVIANE

Resumo: Fruto das discussões do Grupo de Estudos sobre Justiça Restaurativa da Faculdade Campo Real, o trabalho tem como 
objetivo, instigar as discussões sobre Justiça Restaurativa como instrumento para resolução de confl itos e como um dos meios para a 
efetivação de direitos fundamentais. Promovendo assim a participação ativa dos envolvidos e comunidade na justiça criminal, oportu-
nizando a restauração da vítima, ao ofensor a tomada de consciência dos seus atos e as consequências bem como a participação da 
comunidade trazendo para ela parte da responsabilização, buscando a evolução e harmonia social. Sendo utilizado, para o presente 
trabalho, os métodos de abordagem indutivo e dedutivo, tendo como técnicas de pesquisa a revisão bibliográfi ca, e pesquisas de caráter 
quantitativo com a comunidade acadêmica da área de direito e de caráter qualitativo com os profi ssionais do direito da área criminal da 
Comarca de Guarapuava/PR. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS. CIÊNCIAS CRIMINAIS. JUSTIÇA RESTAURATIVA. 
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POLIAMOR: SUA OBSTRUÇÃO MORAL PERANTE O CRIME DE BIGAMIA

FILHO, SANDRO L. MAINARDES
PEREIRA, FELIPE

SCHÖN, SABRINA K.

Resumo: O pressente trabalho tem o objetivo de aprofundar-se mais no assunto do poliamor. A metodologia utilizada refere-se à pesquisa 
bibliográfi ca, embasando teoricamente em artigos científi cos, teses, dissertações que estão relacionadas ao tema, tendo assim o presen-
te estudo, base científi ca. Tendo em vista as evoluções em vários âmbitos sociais, o crime de bigamia positivado no art. 235 do Código 
Penal de 1940, se demonstra obsoleto e inefi caz para acompanhar os relacionamentos do séc XXI. Sob a perspectiva moral contida no 
Direito, o presente trabalho busca evidenciar o dispositivo do art. 235 como desnecessário, inconstitucional e estagnado. Identifi ca-se o 
exaurimento do tipo penal frente conjuntura social atual, assim, sendo considerado desproporcional, pois é fruto da moralidade eclesiás-
tica exacerbada de seu tempo.

PALAVRAS-CHAVE: POLIAMOR, BIGAMIA, MORAL, DIREITO PENAL. 

A TECNOLOGIA NA SOLUÇÃO DOS CRIMES DE SUBTRAÇÃO DE INCAPAZES

BRANDELERO, ORNELLA
MATTOS, NATHÁLIA K.

UTRI, ROZEMARA VIEIRA DA ROSA

Resumo: O presente estudo feito através de referencial bibliográfi co visa ampliar as noções quanto ao crime de subtração de incapazes, 
considerando a esfera de desaparecimentos de menores pelo Brasil e pelo mundo. Frente aos dados trazidos por alguns estudiosos, faz-
se necessário o enfoque dado à solução destes casos. Como o Brasil vem investigando seus desaparecidos e quais as inovações trazidas 
por outros países, bem como a efi cácia delas. É possível identifi car que o Brasil se encontra em desvantagem aos países desenvolvidos, 
visto que sua Lei específi ca que prevê a coleta de perfi l genético como forma de identifi cação criminal é recente, contudo, há esperança 
que novos investimentos nesta área supram suas defi ciências. 

PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇAS DESAPARECIDAS, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, BANCO DE DADOS DE DNA. 

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ADVINDA DOS DANOS AMBIENTAIS CAUSADA PELA CONSTRUÇÃO DA ITAIPU 
AOS MUNICÍPIOS LIMÍTROFES

BIDA, MARIA FERNANDA
LICOVISKI, EVERTON

Resumo: A criação da Itaipu Binacional se deu através de um tratado internacional entre o Brasil e o Paraguai, que resultou na formação 
do lago de Itaipu e consequentemente na inundação de uma área territorial de 16 municípios brasileiros, ocasionando danos ambientais 
permanentes nestes. Em contrapartida, a hidrelétrica, através de um contrato, fi cou obrigada a pagar royalties aos municípios com base 
no percentual das áreas inundadas pelo lago. Notoriamente os valores recebidos mensalmente demonstram um diferencial fi nanceiro 
grande destes municípios limítrofes, quando comparados a outros não afetados. Assim, o poder executivo municipal através de polític as 
públicas efetivas poderia desenvolver atividades que benefi ciariam os munícipes em troca do dano ambiental sofrida pela construção de 
Itaipu nas áreas alagadas, visto que os valores passados pela hidrelétrica ultrapassam os bilhões de reais nos últimos 10 anos. 

PALAVRAS-CHAVE: ITAIPU. DANO AMBIENTAL. ROYALTIES. 

LIXO RECICLÁVEL: O PAPEL DAS COOPERATIVAS FACE À SUSTENTABILIDADE

COSTA, ADILSON DA
OPUCHKEVICZ, MÁRIO

SOUZA, KARINE DE.

Resumo: A preocupação com a questão ambiental está presente na vida em sociedade há tempo signifi cativo, acompanhando o sen-
timento humano de esgotamento dos recursos naturais. Tal preocupação ganha forma inclusive por meio da formalização de leis que 
tratam da temática. Neste contexto o lixo representa uma questão fundamental e a organização de cooperativas que trabalhem com ele 
representam concomitantemente a possibilidade de atenuar os danos causados no ambiente. Este texto objetiva discutir a importância 
da reciclagem e da consequente formação de cooperativas de reciclagem dentro de uma sociedade organizada e sustentável por meio 
da pesquisa bibliográfi ca respaldada em autores como Magalhães (2002), Leite; PILATI (2011), MUKAI (2005), MIKHAILOVA (2004) E 
DANTAS (2009). 

 PALAVRAS-CHAVE: RECICLAGEM. COOPERATIVA. SUSTENTABILIDADE.

NECESSIDADE DO LICENCIAMENTO NA INSTALAÇÃO DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

DEMINCIANO, RUTE NARA
PELLE, DIEIME LANARA ANDRADE.

Resumo: O presente trabalho explanará os impactos ambientais que são causados pelas sucessivas ações do ser humano no meio am-
biente, assim como as formas adequadas e legalmente corretas de fi scalizar o manejo, o controle, a preservação e também a recupera-
ção dos postos de combustíveis, por meio da Resolução nº 273 CONAMA de 29 de novembro de 2000 que dispõe sobre as necessidades 
e exigências especiais na instalação de postos de combustíveis. Inicialmente no processo de licenciamento na instalação de potenciais 
contaminadores ambientais, exige-se a realização de estudos de viabilidade, seguidos de documentações necessárias para com licenças 
específi cas. A metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfi ca. 

PALAVRAS-CHAVE: LICENCIAMENTO. POSTOS DE COMBUSTÍVEL. IMPACTOS AMBIENTAIS.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL APLICADA NAS ESCOLAS:
UMA ANÁLISE A PARTIR DOS PROJETOS DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

SANTOS, ABRÃO CARVALHO
SOARE, ADRIANA CASTANHO

CRISSI, RAFAELLE

Resumo: A educação ambiental é um tema que ganha cada vez mais importância em nossa sociedade, pois a partir da conscientização 
sobre o assunto é possível estabelecer necessidades e prioridades acerca das responsabilidades ambientais. Para tanto, o objetivo deste 
trabalho é permitir a percepção e importância da educação ambiental, bem como, seus desafi os e direcionamentos necessários, a fi ns de 
contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes, ativos e preocupados com a realidade socioambiental. Assim, os progra-
mas sócio-educacionais em seus conteúdos obrigatórios e quando a disciplina contemplar o tema de educação ambiental, bem como os 
encaminhamentos metodológicos, formas de trabalho dos docentes e a legislação.

PALAVRAS-CHAVE: ENSINO FUNDAMENTAL. MEIO AMBIENTE. PREVISÃO LEGAL. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO DANO AMBIENTAL

COLAÇO, SABRINA AP. RAMOS
IZIDORO, THICIANE ZENTIL

SANTOS, PATRICK CORDEIRO

Resumo: O presente trabalho tem por fi nalidade analisar a Desconsideração da Personalidade Jurídica em decorrência do Dano Am-
biental. Para isso é apresentado inicialmente o conceito de personalidade jurídica, em seguida é apresentada a desconsideração da per-
sonalidade jurídica de um modo geral e por fi m, foi mencionado esse instituto aplicado ao dano ambiental, de uma forma bem específi ca. 
Nota-se que existe uma preocupação muito grande com a preservação do meio ambiente e é exatamente por isso que temos esse insti-
tuto. É uma garantia de que se ocorrer um dano ao meio ambiente o agente causador vai ter que imediatamente reparar e/ou indenizar.
PALAVRAS-CHAVE: DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DANO AMBIENTAL. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

AS LICENÇAS AMBIENTAIS E O CASO DA USINA DE BELO MONTE

SALVADOR, FERNANDA KAROLINE BATISTA
SOARES, ISABELA DAMBROSKI
PAULA, MYLLENA DANGUY DE

Resumo: O presente trabalho analisa as diferentes espécies de licença ambiental, quais sejam, licença prévia, de instalação e de opera-
ção, verifi cando as falhas na liberação das licenças ambientais no caso da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. O primeiro problema abor-
dado foi o descumprimento de maior parte das exigências assumidas pela empresa Norte Energia ante o IBAMA. Em 2011 apenas quatro 
das vinte e três condicionantes exigidas pelo instituto foram cumpridas pela empresa e mesmo diante de tal inobservância, o IBAMA 
criou uma nova etapa, a licença parcial, que permitia que a empresa desse andamento as obras mesmo sendo clara sua inadimplência 
socioambiental. Isto é, inúmeras condições foram deixadas de lado, condições estas que visam proteger o território, o modo de vida e a 
cultura das populações ribeirinhas, indígenas e das demais localidades atingidas. 
PALAVRAS-CHAVE: LICENÇAS AMBIENTAIS, USINA DE BELO MONTE, DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES, TERRITÓRIO 

INDÍGENA. 

O NINHO DO CORVO E A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA  DAS RESERVAS PARTICULARES DE PATRIMÔNIO NATURAL

BOYKO, MARLI
CHIRNEV, ANA CLEIDE DA S

Resumo: O Ninho do Corvo é um lugar de RPPN- Reserva Particular de Patrimônio Natural. Criado pela portaria do IAP nº 231 de de-
zembro/2007, de propriedade do Sr Marcio Canto de Miranda e Srª Leonilda Fatima Penha Miranda, a RPPN foi registrado do cartório 
de registro de imóveis de Prudentopolis PR, neste registro consta o reconhecimento da Reserva de patrimônio ambiental, bem como a 
comunicação desta portaria aos proprietários, ao IBAMA e a Secretaria da Receita Federal. Desde então a área foi reconhecida como 
reserva ambiental, constituindo preservação permanente,d’águas sendo que algumas estão abertas a visitação pública e outras só po-
dem ser visitadas com agenda PRvia e guias especializados para segurança dos visitantes. Além destas atrações existem várias trilhas 
com sinalização, levando os visitantes a lugares maravilhosos como cachoeiras, mirante, rios e cânion do Rio Barra Bonita. Ir ao Ninho 
do Corvo pode ser passeio para toda a família pois tem vários tipos de atividades que se pode ser realizar, independente da idade, vale 
apena conhecer e desfrutar deste paraíso natural mantendo o contato com a natureza. 

 PALAVRAS-CHAVES: RESERVA. AMBIENTAL. TURISMO. DESENVOLVIMENTO. SUSTENTÁVEL.

DO LIXÃO AO ATERRO SANITÁRIO

AMARAL, ALLAN
KAILER, FERNADA R.

DEROCCO, KAROLAYNE S

Resumo: O presente resumo expandido tem por objetivo apresentar através de pesquisas realizadas em livros sites e revistas a grande 
quantidade de lixo produzida pela população brasileira bem como a difi culdade encontrada em desfazer-se desses resíduos de forma 
adequada.  Ao compreender o quão grande era essa difi culdade o Congresso Nacional aprovou a lei 12.305/2010 que trata sobre os 
Resíduos Sólidos, a qual determina o fi m dos lixões e da origem a um projeto de descarte adequado, o aterro sanitário. Após muito ques-
tionado pelos municípios a lei entrou em vigor obrigando assim todos se adequarem a essa nova forma de fi nalização do lixo.

PALAVRAS-CHAVE: LEI DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATERRO SANITÁRIO. PLANO DE RESÍDUO SÓLIDO. 
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O DESCARTE CORRETO DO LIXO ORGÂNICO E A FALTA DE INCENTIVO GOVERNAMENTAL NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA

ROHR, DAIANA
PEREIRA, MARINEI

ZEMBRUSKI, LARISSA

Resumo: O presente trabalho aborda a problemática do descarte do lixo orgânico no município de Guarapuava/PR, fazendo um paralelo 
com o município de São Paulo/SP. Em Guarapuava são produzidas 40 toneladas dia de lixo orgânico, para o qual não há qualquer projeto 
que lhe encaminhe para o descarte e aproveitamento. Ao analisar a obrigatoriedade legal da implementação de políticas de resíduos e 
a ideia de desenvolvimento sustentável, verifi ca-se que Guarapuava tem potencial para aproveitamento do lixo orgânico, no entanto a 
ausência de políticas públicas voltadas à solução deste problema está em desacordo com o esperado de uma gestão efi caz de resíduos.

PALAVRAS-CHAVES: LIXO ORGÂNICO, GUARAPUAVA, DESCARTE.

LIXO AGRÍCOLA: DESCARTE CONSCIENTE DE EMBALAGENS PROVENIENTES DE DEFENSÍVOS AGRÍCOLAS

SOARES, RAISSA
SANTOS, ROBERTA

ANDRADE, W. DAIMON

Resumo: Os agrotóxicos são considerados extremamente relevantes no modelo de desenvolvimento da agricultura no Brasil, pois é o 
maior consumidor de produtos agrotóxicos no mundo. O presente trabalho apresenta a imprescindível preocupação e zelo que devemos 
ter com o meio ambiente, especifi camente na área do descarte das embalagens de defensivos agrícolas. Aborda-se o conceito resíduo 
sólido, que engloba também as embalagens de defensivos agrícolas, o armazenamento da embalagem vazia até a lavagem e a devo-
lução ao órgão competente que irão reciclá-las ou incinerá-las. Apresenta a normatização vigente, trazendo algumas de suas variações 
ao decorrer do tempo. E em se tratando de um produto que se mal manipulado pode trazer consequências negativas, explicitar-se-á as 
necessidades do manejo consciente de tais materiais, assim primando pela conservação do meio ambiente e bem estar de toda socie-
dade mundial.

PALAVRAS-CHAVE: RESÍDUOS SÓLIDOS. EMBALAGENS DE DEFENSIVOS. DESCARTE CONSCIENTE.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PARQUE ESCOLA

CAMARGO, PATRICIA SANTOS
FELIPE, CHAIANE

VALESKI, VANESSA

Resumo: Como objetivo principal pretende-se trazer ao ponto de discussão assuntos mais próximos ao cotidiano, dar mais visibilidade a 
projetos que estão em curso na cidade de Guarapuava, apontar o porque a Educação ambiental é de tanta importância, ainda apontamos 
como se dá a criação do Parque Municipal das Araucárias, como legalmente ele deve prestar a sociedade o papel de educar. Para isso 
usamos um método mais empírico, pesquisa de campo, indo juntos com os guias e vendo na pratica como as crianças e professores 
reagem ao estar em contato com a natureza e descobrindo inclusive leis vigentes no nosso ordenamento que se aplicam também para a 
preservação do meio ambiente. A ideia central é a preservação do meio ambiente, e para isso conclui-se o quanto importante são esses 
projetos, para que chegue-se ao objetivo de modo satisfatório.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PARQUE MUNICIPAL. PARQUE ESCOLA.

ASPECTOS PRÁTICOS DO CRÉDITO DE CARBONO

ANJOS, ADMILSON FERREIRA DOS
CRUZ, HEMERSON J. M.

GODOY, ANDERSON LUIZ DOS SANTOS

Resumo: O Meio Ambiente como um todo e mais especifi camente o Efeito Estufa vem sendo discutido desde a década de 1970 e 
acabou culminando no Tratado de Kyoto que regulamentou as emissões e retirada dos gases causadores desse efeito. Desse Tratado, 
originou-se a ideia do Crédito de Carbono. Este traria um binário, onde haveria incentivo fi nanceiro para empresas e países em desenvol-
vimento com o desenvolvimento sustentável e de outro lado o mundo como um todo com a proteção do Meio Ambiente. Este trabalho foi 
desenvolvido por meio de pesquisa através de embasamento bibliográfi co em livros, artigos, revistas jurídicas e em sites especializados.

PALAVRAS-CHAVE: CRÉDITO DE CARBONO. PROTOCOLO DE KYOTO. EFEITO ESTUFA. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 
DIREITO AMBIENTAL.

DIREITOS UNIVERSAIS DOS ANIMAIS
CAGGIANO, CARLOS HENRIQUE

STOEBERL, EMANUEL HENRIQUE
TABALIPA, EDSON DEFLON

Resumo: Os direitos dos animais estão em patamar muito polêmico dos direitos a serem discutidos e regrados pela humanidade e neste 
trabalho. Foi utilizada a pesquisa bibliográfi ca como metodologia, com abordagem qualitativa, ou seja, visando compreender a profundi-
dade do tema. Tem-se como objetivos demonstrar como os animais tem recebido cada vez mais direitos em relação ao passado e fazer 
uma crítica sobre como os animais eram tratados anos atrás, além de demonstrar a mudança que ocorreu devido a quantidade que nós 
seres humanos evoluímos no campo da empatia em relação aos outros, os animais.

PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS. ANIMAIS. AMBIENTAL.
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PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE E DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE

MACEDO, NERY REGIANI DE

Resumo: Partindo do princípio da fraternidade como meio de se atingir e assegurar o fortalecimento de um dos fundamentos do Estado 
Democrático de Direito que é a dignidade da pessoa humana, o desafi o é quebrar os paradigmas de uma sociedade individualista, cons-
truindo um novo conceito onde todos assumem a responsabilidade pela preservação e proteção do patrimônio comum. A Constituição 
Federal impõe ao Poder Público e a toda a sociedade o dever de defesa e proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
essencial à sadia qualidade de vida. Deve-se ter consciência que “a deterioração do meio ambiente e a da sociedade afetam de modo 
especial os mais frágeis do planeta”.

PALAVRAS-CHAVE: PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE, MEIO AMBIENTE, DIREITO FUNDAMENTAL

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O ALCANCE DA SUSTENTABILIDADE 

RODRIGUES, DANIELI
SANTOS, MARCIA APARECIDA

NOGUEIRA, MARILIZ

Resumo: O presente resumo expandido demonstra a importância da educação ambiental como ferramenta para alcançar o desenvolvi-
mento sustentável.  Sendo ele explorado em legislação, educação ambiental, sustentabilidade e consumo. Relatando-se o que é, e como 
pode ser uma sociedade autossustentável, através do estudo interligado do direito ambiental e do princípio do desenvolvimento susten-
tável, por meio de como o crescimento e a forma que o consumo exagerado prejudica o meio ambiente. Sendo a educação ambiental 
uma maneira de sustentabilidade delimitada pelo consumismo, buscando o progresso econômico e social, para que seja mais racional 
a utilização dos recursos ambientais, para satisfazer as gerações presentes e não comprometa as necessidades das gerações futuras.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL. SUSTENTABILIDADE. CONSUMO.

ASPECTOS JURÍDICO-POLÍTICOS DOS AGROTÓXICOS NO BRASIL 

KOLODY, ANDRESSA
JESUS, EDSON ADÃO RODRIGUES DE

STEFANIU, LUCIANA FRACASSE 

Resumo: O presente trabalho objetiva apresentar aspectos jurídico-políticos dos agrotóxicos no cenário brasileiro. Para isso, buscamos 
a defi nição do termo, contextualizamos o uso desses produtos, bem como as regulamentações que os amparam desde os primórdios de 
sua utilização, dando ênfase à Lei de Agrotóxicos, n. º 7.802 de, 11 de Julho de 1989. A referida lei ainda traz a responsabilidade na esfera 
penal, civil e administrativa,  com regras mais severas desde o uso até a comercialização dos agrotóxicos. Assim sendo, procuramos 
pensar, à luz das propostas de desenvolvimento sustentável, o modo de funcionamento da legislação vigente, refl etindo sobre a relação 
existente entre interesses econômicos e sociais.

PALAVRAS-CHAVE: AGROTÓXICOS. LEGISLAÇÃO. MEIO AMBIENTE.

DIREITOS DA PERSONALIDADE: DIREITO À IMAGEM

BOTAN, LARISSA R.
BORCATE, TAMIRES B.

CHAGAS, LETÍCIA

Resumo: Direitos da personalidade são subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, sua integridade física (vida, ali-
mentos, próprio corpo vivo ou morto, partes separadas do corpo vivo ou morto, corpo alheio vivo ou morto): a sua integridade intelectual 
(liberdade de pensamento, autoria cientifi ca, artística e literária) e a sua integridade moral (honra, recato, segredo pessoal profi ssional e 
doméstico, imagem, identidade pessoal, familiar e social). Em especial o direito relativo à imagem, sua reprodução e veiculação, o caráter 
peculiar desse direito que, sendo da personalidade não pode ser intransmissível, mas sua utilização pode ser cedida a outrem.

PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS DA PERSONALIDADE- DIREITO À IMAGEM. 

DIREITO À PRIVACIDADE

FIORI, EDUARDA BARÃO
LIMA, ERIKA CRISTINE DE

JOSEFI, PEDRO AUUST SEVERO

Resumo: Inclusos nos direitos da personalidade encontram-se os direitos à privacidade, no qual garantem os direitos a intimidade da pes-
soa natural de acordo com o artigo 5° inciso X, da Constituição Federal Brasileira. Privacidade e intimidade tendem a se confundir, mas 
por mais parecidas que sejam, o âmbito da privacidade é muito mais amplo, pois inclui-se nele as informações intimas da identidade de 
cada individuo. A violação desses direitos está sujeito a indenização, como afi rma o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal Brasileira, 
o qual cita: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação”( Constituição Federal, 1988, art. 5°, inciso X).

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO, PRIVACIDADE, INTIMIDADE. 
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DIREITOS DA PERSONALIDADE: DIREITO À IMAGEM

DALLABRIDA, JESSICA FABIANA.
LUCEKI, ANA PAULA

SANTOS, ERIETE APARECIDA RODRIGUES

Resumo: A conquista de direitos dentro da sociedade brasileira foi fruto de um processo histórico, pautado na luta por direitos, e legiti-
mado com a elaboração da Constituição Brasileira de 1988. O direito em si apresenta várias concepções podendo ser: ciência jurídica, 
ordenamento jurídico, fato social, sinônimo de justiça e direito subjetivo. O direito possui também várias ramifi cações e nesse trabalho 
será abordado o Direito da Personalidade em específi co o Direito à Imagem. Sendo este de suma importância ser explanado suas ca-
racterísticas, bem como a proteção do mesmo, uma vez que compete tão somente a qualquer pessoa humana, dizendo respeito a sua 
dignidade e sua essência. Como também a proteção de tal direito.

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO. DIREITO À IMAGEM. PESSOA HUMANA. 

A APLICABILIDADE DA ARBITRAGEM NOS CONTRATOS PARTICULARES: 
UMA ANÁLISE DAS CÂMARAS ARBITRAIS PARANAENSES

TURKOT, PALOMA MARIA

Resumo: A arbitragem é uma forma extrajudicial de solução de confl itos, no qual as partes, através do exercício da livre convenção, 
elegem um árbitro para decidir sobre a matéria controvertida. O instituto da arbitragem é regulamentada pela Lei nº.9.307/96, com alte-
rações introduzidas pela Lei 13.129/15. Decorrente do processo arbitral, o árbitro prolata sentença, a qual produz os mesmo efeitos em 
relação à sentença judicial. Dentre as principais vantagens que o instituto da arbitragem oferece aos seus usuários, as que mais ganham 
visibilidade é a rapidez, o sigilo, simplicidade e, em alguns casos, conhecimento técnico sobre a matéria objeto da lide. Atualmente, vem 
crescendo o número de contratos com cláusula arbitral, já que elencados as principais vantagens, as empresas tem cada vez mais optado 
por uma solução mais célere, técnica, precisa e sigilosa à suas lides. Ademais, veremos uma análise das câmaras arbitrais existentes 
no estado do Paraná.

PALAVRAS-CHAVE: ARBITRAGEM. CÂMARA ARBITRAL. PROCESSO CIVIL.

AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE: “ACHADO NÃO É ROUBADO”? 

MARCHINSKI, DAISY KAROLINE
AMARAL, ISABELA CANTERI DO

BRUNETTI, LETÍCIA L. FARIA

Resumo: O popular ditado “achado não é roubado” tem validade para o direito civil? Preliminarmente, o Código Civil em seu artigo 1.233 
estabelece que “quem quer que ache coisa alheia perdida há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor.” desta forma, fi ca notório que 
achado não é roubado, mas, não restituir ao dono ou seu possuidor, pode torna-se crime, visto que, encontrar algo alheio não o da o 
direito de aquisição da posse. Cabe ao descobridor restituir a coisa achada ao seu legítimo dono ou possuidor. Já no abandono deixa o 
vínculo na questão de apropriação do bem de forma espontânea, ou seja, perde-se a posse do bem, pois abre mão dela voluntariamente. 
A conduta do proprietário caracteriza-se, no abandono, pela intenção (animus) de não mais ter a coisa para si.

PALAVRAS-CHAVES: PROPRIEDADE, COISA PERDIDA, COISA ABANDONADA E DIREITO DE PROPRIEDADE.

PROTEÇÃO POSSESSÓRIA

GELINSKI, AMANDA RIBAS
FERREIRA GUILHERME

OLIVEIRA JAQUELINE

Resumo: O seguinte trabalho faz abordagem a proteção possessória, prevista pelo Código Civil de 2002, e tem por objetivo elucidar 
alguns entendimentos e diferenciações sobre o tema. A proteção possessória nos proporciona manter as nossas aquisições e usufruí-las, 
no devido modo, pois o direito de possuir é um direito que se prende à coisa, tratando da relação jurídica entre o possuidor e o objeto 
efetivamente considerada como fundamental, visto que o homem moderno vive em sociedade graças aos pertences que ele possui logo 
se conclui que esta é uma garantia sólida sobre a coisa contra possíveis turbações, esbulhos ou ameaças, indesejáveis, sendo então 
importante ao contínuo equilíbrio em nosso âmbito.

PALAVRAS-CHAVE: PROTEÇÃO POSSESSÓRIA, DIREITOS REAIS, POSSUIDOR.

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CPC 2015

XAVIER, FELIPE CHIQUITO

Resumo: Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, L. 13.256/2016, algumas mudanças signifi cativas ocorreram no trâmite 
processual brasileiro, inclusive, na liquidação de sentença, que hoje possuí natureza jurídica de mera fase processual. A liquidação de 
sentença, tem por objetivo liquidar o título, haja vista que é requisito da execução que o título executável seja líquido, certo e exigível. 
O CPC de 2015 prevê diferentes modalidades de liquidação, entre elas a por arbitramento e por procedimento comum, e ainda, o artigo 
509 do CPC, prevê toda a procedimentalização e regras pertinentes ao assunto, que no presente trabalho serão melhor destacadas.  

 PALAVRAS-CHAVE: EXECUÇÃO, LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, PROCESSO, TÍTULO EXECUTIVO.
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TRABALHOS DO CURSO DE DIREITO – PAINÉIS

PRISÃO DOMICILIAR DE MULHERES

KRUCZOVEI, EMANUELLE MARTINS
DE LIMA, JÉSSICA KAROLINE.

Resumo: O presente trabalho, realizado por meio de revisão bibliográfi ca, tem como objeto a prisão domiciliar para a mulher. O maior 
motivo para essa decisão são as mães de menores de 12 anos e as que estão grávidas, colocando como exemplos de casos concretos, 
ocorridos em Santa Catarina e São Paulo, que usaram como argumentos o Estatuto da Criança e do Adolescente bem como também a 
contraposição do Ministério Público.

PALAVRAS-CHAVE: PRISÃO, PRISÃO DOMICILIAR, MÃES. 

CELERIDADE PROCESSUAL VERSUS EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: 
NÃO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO TRABALHISTA 

TONIAL, RENATA
VOLFF, ESTEVON

CAMARGO, ANA C. C.

Resumo: A Justiça do Trabalho possui normas específi cas, e segundo pesquisa é regulada pelo princípio da celeridade, o qual mate-
rializa-se na fase de conhecimento com a notifi cação do reclamado, que se dá por meio de AR, direcionado ao endereço indicado pelo 
reclamante na petição inicial, considerando-se válida se entregue ao endereço correto, mesmo que assinada por pessoa diversa. Todavia, 
no caso do indivíduo que recebeu o AR não o encaminhar ao responsável, o reclamado não comparecerá à audiência e sofrerá as penas 
da revelia. O almejo pela celeridade é necessário, todavia, só será efi caz se respeitado os demais princípios, pois agilidade não justifi ca 
o considerável absurdo de inexistência de meios concretos para o reclamado fazer prova de algo que não tinha conhecimento prévio. A 
presente pesquisa visa contribuir na área de conhecimento, auxiliando no desenvolvendo da análise crítica dos acadêmicos diante da 
percepção da ocorrência de ameaça de garantias processuais fundamentais.

PALAVRAS-CHAVE: CELERIDADE PROCESSUAL, NOTIFICAÇÃO, IMPESSOALIDADE, RECLAMADO. 

A TEORIA ÀS AVESSAS E SEUS REFLEXOS NO DIREITO EMPRESARIAL E DE FAMÍLIA

PEREIRA ANDREIA LINS
ANDREKOWICZ GISELE DO BELÉM

RIBAS MARINA FERNANDA

Resumo: Este trabalho tem por objetivo tratar sobre a Teoria às Avessas e refl exo do Direito Empresarial e Direito de Família através da 
Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica. Apesar de a lei não regular expressamente, a doutrina, jurisprudências e os princí-
pios aplicados em casos concretos, tratam sobre o tema. A Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica surge quando um sócio 
de má fé, transfere seus bens para a pessoa jurídica da qual faz parte para fugir de deveres inerentes a ele, como é o caso da pensão 
alimentícia e partilha de bens no Direito de Família. Cabe ao judiciário desconsiderar a autonomia patrimonial e alcançar bens da pessoa 
jurídica para pagar dívidas que não são suas e sim dos sócios que agiram de má-fé. Através deste trabalho discorremos sobre o tema, 
por meio de referências bibliográfi cas, livros publicados e pesquisas na Internet.

PALAVRAS-CHAVE: PERSONALIDADE JURÍDICA, DIREITO EMPRESARIAL, DIREITO DE FAMÍLIA, DESCONSIDERAÇÃO DA 
PESSOA JURÍDICA.

MARCA: A IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS

DA ROCHA, ANA PAULA NEVES
PRETTO, CAROLINA

Resumo: A marca empresarial tem grande infl uência na sociedade, pois é o meio pelo qual o consumidor irá distinguir uma empresa da 
outra, além de demonstrar garantia de qualidade em seus produtos e serviços. Pensando nisso é que foram criadas normas referentes a 
marca, para que então cada empresa tenha um sinal ou expressão distintiva própria, desde que devidamente registrada. Para o registro 
da marca é necessário que o empreendedor preencha alguns requisitos como originalidade, novidade e licitude. O registro da marca 
empresarial garante que o autor faça uso exclusivo de seu símbolo, assegurando que outras empresas não o utilizarão.

PALAVRAS-CHAVE: PROPRIEDADE INDUSTRIAL, MARCA, IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.

STATUS DA TATUAGEM SOB A ÓTICA DE ESTUDANTES DE DIREITO

RAIFUR KOS, INGRIDY LAURA
SCHON, ANA JULIA ARENHART

Resumo: A tatuagem tem sido vista de muitas maneiras ao longo de sua história. O preconceito se perpetuou por muito tempo, porém 
cada vez mais são vistas pessoas exibindo essa arte nas mais diversas profi ssões. Por meio de um questionário, aplicado pessoalmente, 
essa pesquisa buscou saber qual a opinião dos estudantes de direito da Faculdade Campo Real a respeito da arte tatuagem. O resultado 
do estudo mostra que 25% dos estudantes consultados possuem tatuagem, das quais 65% são visíveis, sendo a maioria do sexo feminino 
(73%) e 95% dos estudantes afi rmaram que contratariam alguém com tatuagem, evidenciando que não há preconceito quanto ao uso de 
tatuagem no ambiente jurídico.

PALAVRAS-CHAVE: TATUAGEM, ESTUDANTES DE DIREITO, ACEITAÇÃO OU REJEIÇÃO.
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DIREITOS DA PERSONALIDADE: INTEGRIDADE PSÍQUICA

JUNIOR, ANTONIO PSZYSIENZNY
PRESTES, JAQUELINE DE OLIVEIRA

SOUZA, DÉBORA ALCÂNTARA

Resumo: A personalidade compreende direitos e obrigações, os quais dizem respeito a pessoa natural. Os direitos da personalidade 
estão relacionados com os direitos naturais, e fazem parte da personalidade do titular, caracterizando-se por serem indisponíveis, inego-
ciáveis, absolutos, vitalícios e intransmissíveis. Deve-se ressaltar que não existe hierarquia entre as manifestações dos direitos da perso-
nalidade, devendo ser considerados na sua necessidade de coexistirem, sendo um destes o direito à integridade psíquica. A integridade 
psíquica consiste na proteção da psique de cada indivíduo, impedindo que outro cause qualquer dano. A psique humana diz respeito ao 
aspecto interior da pessoa e compreende o zelo, em termos de direitos de personalidade, quanto à saúde psíquica da pessoa. Os direitos 
da integridade psíquica pertencem a individualidade de cada ser humano, os quais são tutelados pela constituição.

PALAVRAS-CHAVE: INTEGRIDADE PSÍQUICA, PERSONALIDADE JURÍDICA, PSIQUE.

A PERÍCIA MÉDICO LEGAL EM LESÕES CORPORAIS

KUSTER, KAMILA RENATA
ANJOS, MARIANA CRISTINA

Resumo: O presente trabalho tem como objeto de pesquisa a perícia médico-legal em lesões corporais, a qual decorrer de uma violên-
cia, que acarreta danos mentais ou fi siológicos. O exame de lesão corporal irá identifi car o tipo, a sede, as causas e consequências da 
lesão, dessa forma determinando a materialidade do fato. O estudo da perícia em lesões corporais é de extrema importância e merece 
ser estudado para que haja melhorias, especialmente no que tange o grau da lesão (leve, grave, gravíssima ou seguida de morte), fator 
determinando no estabelecimento das penas aplicadas a cada caso. Será estudado também a modalidade da prática da violência (meio 
insidioso, cruel, com tortura), dessa forma analisando o estado que a vítima fi cou, podendo ter ocasionado a debilidade permanente 
de membro, a aceleração de parto, o aborto, a deformidade permanente, entre outros. Chegando a tal resultado pelo método dedutivo 
através de pesquisa bibliográfi ca. 

PALAVRAS-CHAVE: LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA. PERÍCIA. 

A DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

STAINE, ANNYE C. M.
VALTER, PRISCILA O.

PASSARELLI, TIENE B.C.

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo explanar acerca da Desconsideração Personalidade Jurídica no Código de Defesa do 
Consumidor, dando ênfase à pessoa jurídica e sua relação com o consumidor. Para tanto, buscaremos demonstrar as bases doutrinárias 
da pessoa jurídica e as teorias que tratam sobre o assunto, para posteriormente ressaltar a importância do Art. 28 do Código de Defesa 
do Consumidor, e as implicações de seu parágrafo quinto, tendo em vista que este confere uma abrangência maior da desconsideração 
da personalidade jurídica que o Código Civil, o que pode gerar uma superproteção ao consumidor em detrimento do empresário. 

PALAVRAS-CHAVE: PESSOA JURÍDICA, DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

ABUSO DE PODER DIRETIVO NA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA

NASCIMENTO, CARLA PERÃO DO
GARÇOA, IZABELA.

Resumo: O presente trabalho tem como intuito abordar uma problemática atual, porém absconso diante da omissão social se trata do 
“abuso do poder de direção do empregador nas relações empregatícia”, tão abrangente e complexo que dentro desta expressão podemos 
encontrar características do trabalho escravo e do assédio moral, ocasionado pelo poder inerente ao empregador de comandar, fi scalizar 
e punir seus empregados. Identifi caremos quando haverá um vínculo empregatício, e quanto a sua celebração contratual, realizare-
mos uma breve explanação sobre os principais conceitos norteadores do contrato de trabalho, bem comoa identifi caçãodos atos pratica-
dospelo empregador que se confi guraram como abuso de poder diretivo e não meros atos regulares da sua hierarquia.  

PALAVRAS-CHAVE: ABUSO DE PODER, RELAÇÃO EMPREGATÍCIA, DIREITO E DEVERES. 

A FLEXIBILIZAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL EM FACE DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS 
E A AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO

OLIVEIRA, EVERTON MOREIRA DE

Resumo: O objetivo deste trabalho é identifi car o retrocesso na repressão às infrações ambientais cometidas até a data de 22 de Julho 
de 2008 em face da anistia que o art. 59, § 4º da lei 12.651/12 deu a essas infrações, bem como verifi car a sua compatibilidade com 
a legislação pátria. Tomou-se uma abordagem qualitativa na pesquisa referencial e foi determinado que o Novo Código Florestal não 
poderia dar anistia a infrações ambientais, uma vez que essa ação implica em afronta à princípio constitucional, pois ataca o direito ao 
meio ambiente já que as infrações se dão em face ao nível de proteção que o antigo Código Florestal dava ao meio ambiente e áreas 
destinadas à preservação permanente. 

PALAVRAS-CHAVE: PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO. ANISTIA. NOVO CÓDIGO FLORESTAL.
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TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES NO BRASIL E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

OLIVEIRA, OIARA GUANAIRA DE
TERTO, IRANEIDE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA

Resumo: O presente resumo versa sobre o tráfi co de animais silvestres, objetivando desmistifi car características de cunho legislativo 
que permeiam o tema, tendo como hipótese central a falta de efetividade da legislação para solução da atividade ilícita. Em tal pesquisa 
utilizamos como método consultas bibliográfi cas realizadas na doutrina, legislações como também em relatórios disponibilizados por uma 
organização ilibada atuante na proteção da fauna brasileira e também comissão parlamentar que investigou o tráfi co de animais e plantas 
silvestres. A priori verifi camos que há falta de pesquisa de cunho especifi co em relação ao tráfi co o que difi cultou a coleta de dados, 
todavia conseguimos comprovar a hipótese central da problemática que há um descompasso entre a norma protetiva e sua aplicação.

PALAVRAS-CHAVE: TRÁFICO. ANIMAIS SILVESTRES. RENCTAS. CPITRAFI. LEGISLAÇÃO.

TRABALHOS DO CURSO DE ENFERMAGEM – COMUNICAÇÕES ORAIS

HEPATITE VIRAL E SEUS MEIOS TRANSMISSÃO

REHBEIN, L. Z.

Resumo: Este trabalho tem como objetivo observar e pesquisar as causas e a disseminação da hepatite viral nos diverso ambiente, 
pela transmissão com o contato pelo sangue, relações sexuais, água contaminada por fezes de animais infectados, insetos e alimentos 
contaminados. Os materiais e métodos utilizados foram por meio de pesquisas realizadas em sites, livros e artigos científi cos através de 
revisões bibliográfi cas. Por fi m pode-se observar os diversos tipos de hepatite os quais são divididos em: A, B, C, D e E. É importante 
identifi car as hepatites virais como questão de saúde publica a qual exige mobilização, capacidade e constante troca de informações 
entre gestores, profi ssionais de saúde e sociedade. As hepatites virais são doenças causadas por diferentes agentes etiológicos, de dis-
tribuição universal, que têm em comum o hepatotropismo. Possuem semelhanças do ponto de vista clínico-laboratorial, mas apresentam 
importantes diferenças epidemiológicas e quanto à sua evolução.

PALAVRAS-CHAVE: HEPATITE, VÍRUS, SANGUE, TRANSMISSÃO. 

SANEAMENTO AMBIENTAL/DESCARTE DE MEDICAMENTOS

MEURER, E.P

Resumo: O uso de medicamentos é comum, porém o descarte dos mesmos não segue uma orientação correta. Muitos deles não uti-
lizados na sua totalidade, acabam por vencer e são descartados no lixo comum ou esgoto, a falta de orientação e a falta de cobranças 
de descarte correto, permite a contaminação indireta por compostos: nos rios, solo, plantas e etc. Mesmo nas estações de tratamento, 
não é possível a retirada de compostos da água, esta consumida pode gerar complicações na saúde. Este problema inclui residências 
e ambientes hospitalares, a falta de coleta especializada aliada a negligência das autoridades, proporciona contaminação. Tornando um 
problema de saúde publica, o objetivo do trabalho é apresentar quais os residuais de medicamentos mais encontrados e alertar sobre as 
maneiras corretas de descarte e o consumo correto de água e alimentos potencialmente contaminados.

PALAVRAS-CHAVE: MEDICAMENTOS, DESCARTE, CONTAMINANTES.

TRABALHOS DO CURSO DE ENFERMAGEM – PAINÉIS

PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE FRENTE À DOENÇA HEPATITE C: REVISÃO DE LITERATURA

MEDEIROS, PATRIK FERNANDO
MAIA, MARILIA WILL ROSSOW

Resumo: A Hepatite C é causada pelo vírus HCV ou VCH, onde o mesmo, causa infl amação no fígado. Cerca de 10% das pessoas 
portadoras do mesmo apresentam sintomas, e ainda assim muito inespecífi cos, portanto deverá ser feito um exame de sangue em caso 
de suspeita. Conhecendo a Hepatite C como uma doença que acomete grande parte da população, esse trabalho tem como objetivo 
identifi car o número de pacientes portadores dessa doença, meios de contaminação, tratamento e orientar a população em geral de 
como preveni-la.

PALAVRAS-CHAVE: HEPATITE, CONTAMINAÇÃO, PANDEMIA.
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O DESCARTE DE MEDICAMENTOS NO BRASIL: 
UM OLHAR SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL DO LIXO FARMACÊUTICO

DENKWSKI, NAYARA
BELLIM, DIEGO JOSE

Resumo: No Brasil todos os anos o mercado de medicamentos movimenta bilhões de reais, sendo essa produção em massa de medica-
mentos responsável pelo descarte incorreto dos medicamentos, que permanecem no ambiente por longos períodos, acarretando sérios 
riscos socioeconômicos e ambientais. Passando, assim, a ser responsabilidade das farmácias e drogarias a destinação também desses 
medicamentos. Porém, somente com a elaboração de uma legislação efi ciente e coercitiva que apresente alternativas concretas para 
esse problema que o descarte correto de medicamentos poderá ser uma realidade. Retirado do artigo de: O descarte de medicamentos 
no Brasil: Um olhar socioeconômico e ambiental do lixo farmacêutico (Balbino, Balbino).

PALAVRAS-CHAVE: FÁRMACOS. DESCARTE INCORRETO. PROBLEMAS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS.

DESCARTES DE MEDICAMENTOS, LOCAIS E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

MIRANDA
EDILSON ANTONIO DE

OLIVEIRA, ELISANDRA APARECIDA

Resumo: Com o avanço da medicina nos dias de hoje, ouve um aumento na produção de medicamentos, trazendo muito benefi cio a so-
ciedade, mas existe uma grande preocupação de como estes medicamentos estão sendo descartados, se em locais certos ou de maneira 
incorreta e também analisar qual o impacto socioambiental causado pelo descarte errado de medicamentos. A metodologia adotada para 
a realização do trabalho envolvendo a Descarte de Medicamentos, locais e seus impactos socioambientais constituíram-se primeiramente 
através de consultas bibliográfi cas, pesquisando qual a forma correta de descarte de medicamentos, identifi car locais apropriados para 
recebimento de medicamentos e analisar os impactos socioambientais.

PALAVRAS-CHAVE: IMPACTO, SOCIOAMBIENTAIS, DESCARTES, MEDICAMENTOS, ENFERMAGEM.

TRICOMONIASE

CALDAS, ANA PAULA

Resumo: A Tricomoniase é uma doença sexualmente transmissível que acomete mulheres e homens em todo o mundo, em diferentes 
classes sociais, mostra aspectos clínicos que são manifestados através de uma infecção na vagina ou no trato genital causado pelo pro-
tozoário Trichomonas Vaginales. Os fatores de risco são, sexo desprotegido, múltiplos parceiros sexuais, prostituição entre outros, quanto 
o diagnostico é obtido através de analise laboratorial, mediante ao diagnostico foi possível encontrar o metronidazol como tratamento 
para esse protozoário. Dessa forma objetivo do estudo é identifi car os aspectos importantes relacionados à infecção por Trichomonas Va-
ginales, ajudando assim a evitar que a população especialmente mulheres tenham contato com essa doença. Trata-se de uma pesquisa 
de caráter descritivo com abordagem quantitativa, com coleta de dados bibliográfi cos e baseado na experiência vivenciada pelos autores 
por ocasião da realização de uma revisão bibliográfi ca. Os critérios de inclusão defi nidos para seleção de artigos submetidos á analise 
de dados coletados dos sites do LILACS, PUBMED, entre alguns livros. A analise de dados observou a necessidade de uma intervenção 
dos profi ssionais de saúde básica em orientar a população quanto aos riscos e a importância da realização de métodos de prevenção, a 
fi m de diminuir os casos, proporcionando-lhes o bem estar.
PALAVRAS-CHAVE: DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL, ASSISTÊNCIA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE, TRICOMONIASE, 

FATORES DE RISCOS. 

INVESTIGAÇÃO SOBRE AS FORMAS DE DESCARTE DE MEDICAMENTOS ADOTADAS 
PELA POPULAÇÃO DE CANTAGALO-PR

GONÇALVES, LIA MARA
OLIVEIRA, MARCIA CAROLINE KLINGELFUS DE

Resumo: Os fármacos são de suma importância na sociedade, pois são essenciais no combate às enfermidades, proporcionando uma 
maior qualidade de vida aos cidadãos. É comum que população adquira medicamentos para uso imediato, porém, muitas vezes, estes 
acabam não sendo consumidos por completo, sendo armazenados para uso posterior até o seu vencimento. O presente estudo tem como 
objetivo demonstrar como é realizado o descarte de medicamentos em desuso pelos moradores de Cantagalo-PR. Bem como a orientação 
sobre os riscos inerentes ao descarte incorreto e a apresentação das formas apropriadas para o descarte dos fármacos em questão. Através 
de um questionário anônimo aplicado em uma parcela da população, foi possível constatar que, apesar de uma porcentagem dos entrevis-
tados conhecerem o método ideal, acabavam sempre realizando o descarte inadequado, pois não conheciam os riscos ligados ao mesmo.

PALAVRAS-CHAVE: MEDICAMENTOS, ORIENTAÇÃO, RISCOS, DESCARTE, POPULAÇÃO.

HEPATITE VIRAL E SEUS MEIOS TRANSMISSÃO

REHBEIN, LAÍS ZIMMERMANN

Resumo: Este trabalho tem como objetivo observar e pesquisar as causas e a disseminação da hepatite viral nos diversos ambientes, 
pela transmissão com o contato pelo sangue, relações sexuais, água contaminada por fezes de animais infectados, insetos e alimentos 
contaminados. Por fi m pode-se observar os diversos tipos de hepatite os quais são divididos em: A, B, C, D e E.

PALAVRAS-CHAVE: HEPATITE, VÍRUS, SANGUE, TRANSMISSÃO. 
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TRABALHOS DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA – COMUNICAÇÕES ORAIS

DESPRENDIMENTO DE C-CO2 A PARTIR DA DECOMPOSIÇÃO DE CASCA DE MARACUJÁ EM DUAS GRANULOMETRIAS

CURY, NATASCHA CURY

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a perda de carbono na forma de CO2 pela atividade microbiana do solo após 
adição de casca de maracujá, em duas granulometrias. Para isso, foi avaliada a atividade microbiana com incubação de solo com e sem 
adição do resíduo. Foram realizadas avaliações periódicas da perda de CO2 através da titulação da solução armadilha de NaOH com 
HCl, sendo os dados submetidos à análise de variância e teste de médias para avaliar diferenças signifi cativas entre os tratamentos. A 
adição da casca de maracujá no solo causou aumento da atividade microbiana, com aumento signifi cativo do desprendimento de C-CO2 
no solo com adição do resíduo. Porém, não foram observadas diferenças signifi cativas na atividade microbiana quando comparadas as 
granulometrias utilizadas, o que mostra que, para este resíduo, granulometria maior não reduz a atividade dos microrganismos do solo 
na decomposição da casca de maracujá.

PALAVRAS-CHAVE: ATIVIDADE MICROBIANA, MATÉRIA ORGÂNICA, RESÍDUOS ORGÂNICOS, VELOCIDADE DE 
DECOMPOSIÇÃO. 

TRABALHOS DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA – PAINÉIS

CORELAÇÃO ENTRE PLANTIO EM AMBIENTE PROTEGIDO E CÉU ABERTO. CULTIVO DE ALFACE AMERICANA

DE SOUZA, EVANDRO SANTANA
 CIESLAK, EDMUNDO JOSÉ KOWALICZYK

DIVENKA, VAGNER

Resumo: A Lucy Brown é altamente desejável para o plantio de verão no Brasil, por ser precoce. No verão seu ciclo é de 45-50 dias após 
o transplante. O objetivo foi analisar a relação entre o plantio em céu aberto e em ambiente protegido com sombrite 50%, avaliando altura 
de planta, número de folhas e diâmetro de cabeça. A metodologia utilizada foi DBA,10 repetições céu aberto e 10 em ambiente protegido. 
A área total foi 30 m2. Foi verifi cado que as plantas em ambiente protegido obtiveram maior produção. As plantas em ambiente protegido 
tiveram maior número de folhas, maior diâmetro de cabeça e altura de planta. Houve uma taxa de mortalidade grande de plantas em céu 
aberto devido a radiação solar em ambiente protegido que houve perdas mínimas. Conclui se que o sombrite é um excelente meio de 
proteção para o plantio de alface americana.

PALAVRAS-CHAVE: LACTUVA SATIVA, ALTURA DE PLANTA, HORTALIÇAS.  

A INFLUÊNCIA DE DIFERENTES FONTES DE NITROGÊNIO NA CULTURA DA ALFACE CRESPA

SOUZA, DIELLE BRAZ DE
CAVALHEIRO, ESLLER CESAR
KEINERT, MICHEL CRISTIANO

Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de cultivares de alface crespa em relação ao diâmetro, peso de cabeça e teor 
de massa seca da cultura através da infl uência de diferentes fontes de nitrogênio na cultura da Alface Crespa para região de Guarapuava. 
Utilizou-se o delineamento experimental de blocos casualizados, com cinco repetições e quatro tratamentos, sendo eles: T1: Composto 
orgânico de Frango; T2: Silagem de Milho; T3: Testemunha e T4: Ureia. Durante as avaliações pode-se observar que o tratamento com 
Composto orgânico de Frango se sobressaiu em todos os parâmetros, seguidos de silagem de planta inteira e ureia.

PALAVRAS-CHAVE: LACTUCA SATIVA L., ADUBAÇÃO NITROGENADA, COMPOSTO ORGÂNICO.

INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DA SEMENTE DE SOJA ORIUNDA DE DIFERENTES REGIÕES DO PARANÁ

PETERLINI, ANTONIO
MITRUT, RAFAEL

PAGNO, ADILSON

Resumo: O sucesso da cultura da soja Glycine max depende da produção de sementes de alta qualidade fi siológicas Entretanto, essa 
semente apresenta grande sensibilidade aos agentes mecânicos, patogênicos e às condições climáticas, e desta forma, acabam por 
interferir na sua deterioração. Determinados fatores tendem a afetar a qualidade fi siológica das sementes, dentre eles, o momento de 
colheita e as condições do ambiente no período de maturação. Entretanto essa semente apresenta sensibilidade a agentes internos e 
externos. Com base nisso o trabalho tem objetivo de estudar os efeitos do clima das regiões altas e baixas  do estado do Paraná na qua-
lidade de germinação da semente de soja. Foram utilizados duas cultivares Pioneer P 95R51 (precoce) e Nideira NS 5909 RG (precoce), 
sementes oriundas de produtores das regiões testadas. Foi realizado o teste de germinação e o delineamento expermental utilizado foi 
inteiramente casualizados.

PALAVRAS-CHAVE: GLYCINE MAX, GERMINAÇÃO, AMBIENTE.
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A CULTURA DO FEIJÃO (PHASEOLUS VULGARIS L.)

SOUZA, TAIS AUGUSTA V. DE

Resumo: O Brasil é o maior produtor de feijão é uma cultura de ciclo curto, considerada de grande importância econômica, sendo uma 
fonte de proteína utilizada pela população e gerando renda para pequenos e grandes produtores, com média anual 3,5 milhões de tonela-
das, segundo o Ministério da Agricultura os maiores produtores são Paraná e Minas Gerais. Com o objetivo de avaliar a temperatura ideal 
para a germinação das plântulas de feijão, o experimento foi realizado com fi nalidade de comparar as temperaturas visando descobrir 
qual a melhor temperatura para germinação em uma cultivar de feijão, pois a temperatura é um fator ambiental importante, dependendo 
da temperatura a mesma pode prejudicar a germinação de sementes, estabelecimento e desenvolvimento da cultura. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a germinação de sementes de feijão em três diferentes temperaturas. O experimento foi conduzido no Laboratório de 
Sementes da Faculdade Campo Real no município de Guarapuava, PR.

PALAVRAS-CHAVE: SEMENTE, FISIOLOGIA, AVALIAÇÃO.

INFLUÊNCIA DE BIOESTIMULANTES NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES

KRYVYI, JOÃO THIAGO
RIBAS, VALMIR

POTOTSKI, VALDEMIR FELIPE

Resumo: Andropogon spp é uma espécie capaz de colonizar áreas com baixa fertilidade do solo, contaminados por alumínio e tolerante 
a veranicos. O objetivo foi avaliar a infl uencia de reguladores de crescimento na germinação de sementes de Andropogon  gayanus. 
Foram testadas sementes com e sem palha, embebidas por 3 horas em 200 mL-1 da solução de cada tratamento. Os tratamentos são: 
T1= Controle; T2, T3, T4 e T5 diferentes doses de GA3; T6, T7 e T8 diferentes doses de Stimulate®; T9, T10 e T11 diferentes doses de 
Dormex®. A germinação das sementes nuas foi superior às sementes com fl óculo em todos os tratamentos. O T3 foi o mais efi ciente, não 
houve diferença entre os dois tempos de germinação. A cianamida hidrogenada aumentou a taxa de germinação em ambos os tipos de 
sementes, assim este estudo recomenda o uso da giberelina para o aumento na germinação de sementes de A. gayanus.

PALAVRAS-CHAVE: CAPIM-ANDROPOGON, GIBERELINA, STIMULATE®, FORRAGICULTURA, PASTAGEM.

GERMINAÇÃO DE GENÓTIPOS DE TOMATE SOB DIFERENTES EXTRAÇÕES DE SEMENTES

MEDEIRO, EDERSON LUCAS
SOUZA, DIELLE BRAZ DE

CARVALHO JÚNIO, JOSÉ DE

Resumo: O objetivo neste trabalho foi avaliar a infl uência do uso de métodos de remoção de mucilagem e meios de fermentação na 
germinação das sementes de tomate frescos ou sob refrigeração. Foram cultivados oito genótipos de tomates as sementes receberam 
dois tipos de tratamentos: fermentação em água destilada e limpeza com ácido clorídrico; e fermentação com açúcar e limpeza com água 
destilada. Após secas, as sementes foram colocadas para germinação. Foi avaliada a porcentagem de germinação aos sete e quinze 
dias de incubação. O uso do açúcar como forma de retirada da mucilagem mostrou-se mais efi ciente que o uso de ácido clorídrico. Houve 
diferenças na velocidade e porcentagem de germinação entre genótipos de tomate, podendo-se melhorar com o processo de extração 
e fermentação de sementes. 

PALAVRAS-CHAVE: SOLANUM LYCOPERSICUM. FERMENTAÇÃO. GERMINAÇÃO. 

DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS DE SOJA E FEIJÃO SOB A PRESENÇA E AUSÊNCIA DE ESTERCO BOVINO E 
ALTERAÇÕES FENOTÍPICAS NA FALTA DE LUZ SOLAR 

VISENTIN, JOSÉ
SANTOS, EDINELSON DOS

BATISTA, ADRIELSON MACHADO

Resumo: O objetivo deste experimento foi analisar os efeitos no fenótipo causados pela falta de luz nas plantas de soja (Glycine max) 
e feijão (Phaseulus vulgaris), e também o desenvolvimento das mesmas sob a presença e ausência de esterco bovino. A semeadura 
foi realizada no dia 24/04/2016, em ambiente protegido. Instalado em delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições e 4 
tratamentos, para cada repetição foi preparado canteiros com 2m², avaliando as plantas de soja e feijão sob a presença e a carência 
de energia luminosa e as mudanças nas plantas com a presença do esterco bovino. Em todas as repetições sem energia luminosa, as 
plantas fi caram estioladas apresentando um caule extremamente longo na coloração branca e folhas e cotilédones amarelados. Com este 
experimento conclui-se que a luz é um fator determinante no desenvolvimento das plantas, e o esterco bovino pode ser uma alternativa 
para pequenos produtores fertilizarem suas lavouras.

PALAVRAS-CHAVE: ESTIOLAMENTO DE PLANTAS. ENERGIA LUMINOSA. ESTERCO BOVINO. FENÓTIPO. CAULE 
ESBRANQUIÇADO.
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ALELOPÁTIA DE ACÍCULAS DE PINUS NA EMERGÊNCIA DE PLÂNTULAS DE MILHO

JIACOMELLI, VINICIUS GUISSO
CAMARGO, JEFERSON LUIZ FERREIRA

ROSA, RONIELTON FERNANDO

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial alelopático de acículas de pinus na emergência de milho. O experi-
mento totalizou cinco tratamentos:  acículas secas trituradas e misturadas ao substrato; acículas verdes trituradas e misturadas ao subs-
trato; extrato de acícula verdes; extrato de acículas secas; e testemunha (água). Após quinze dias conclui-se que o extrato de acículas 
verdes e secas foram os que apresentaram maior efeito alelopático sobre a emergência de sementes de milho.

PALAVRAS-CHAVE: PINUS ELLIOTTII. ACÍCULAS VERDES. ALELOPATIA. EXTRATO VEGETAL. ZEA MAYS.

PERDAS DE PRODUTIVIDADE NA SAFRA DE SOJA 2015/2016 EM PITANGA-PR

RENCZECZEN, CIELI BERARDI
ROZANSKI, WALDICK
FOREKEVICZ, NOEL

Resumo: Para a obtenção sementes de soja com alta qualidade é necessário que as condições ambientes sejam favoráveis no período 
de maturação, sendo este período importante para o produto fi nal. O objetivo trabalho foi estudar a ocorrência de percas de produtividade 
de Soja, safra 2015/2016 em Pitanga-PR, devido às chuvas consecutivas ocorridas no município. O trabalho teve como metodologia o 
levantamento de dados feito nos órgãos municipais; Secretaria de Agricultura e Pecuária de Pitanga-PR, também foi realizado levanta-
mento de dados de acionamento de seguros em Bancos. Obteve-se dados relacionados ao danos que prejudicaram a qualidade fi sioló-
gica das sementes de soja na safra. O excesso de chuva após a maturação fi siológica dos campos de produção de soja no município de 
Pitanga-PR, foram as causas das perdas excessivas e redução na produção total do município na safra 2015/2016.

PALAVRAS-CHAVE: GLYCINE MAX. MATURAÇÃO FISIOLÓGICA. CHUVAS. 

PRODUÇÃO DE ALFACE SOB DIFERENTES CULTIVOS PROTEGIDOS NA REGIÃO DE GUARAPUAVA-PR

MEDEIRO, EDERSON LUCAS
SOUZA, DIELLE BRAZ DE

CARVALHO JÚNIO, JOSÉ DE

Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de cultivares de alface crespa avaliando diâmetro, peso de cabeça e teor de 
massa seca da cultura através da infl uência da radiação solar sob diferentes ambientes protegidos no município de Guarapuava-PR. O 
experimento foi conduzido desde o período de 19/03/2016 (transplante) até 20/05/2016. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos 
casualizados, com cinco repetições e quatro tratamentos, sendo T1: Sombrite negra; T2: Sombrite vermelha; T3: Plástico de polietileno e 
T4: Testemunha. Os canteiros estão dispostos na medida de 5 metros de comprimento por 1 metro de largura, tendo um espaçamento entre 
canteiros de 60 cm. Conclui-se com esse trabalho que o uso de proteção a cultura traz benefícios de produtividade, porém o incremento 
maior vem com a manutenção da qualidade físico-químico e principalmente a visual, uma vez que imprescindível para a venda.

PALAVRAS-CHAVE: LACTUCA SATIVA L., RADIAÇÃO SOLAR, AMBIENTE PROTEGIDO.

TRABALHOS DO CURSO DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS – COMUNICAÇÕES ORAIS

REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

FREITAS, CAROLINA DE
OLIVEIRA, DANIEL CARVALHO DE

MACIEL, JULIANA DE BRITO SCHUPCHEK

Resumo: Foi logo a partir da Segunda Guerra Mundial que surgiu uma maior preocupação com o aumento do uso de recursos naturais na 
construção civil. A partir disso, o termo sustentabilidade surgiu e com ele a necessidade de novos meios de construir visando preservar o 
meio ambiente para as próximas gerações. Tendo como foco a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, tornou-se necessário 
buscar alternativas que diminuam os impactos causados pela retirada desses recursos para uso principalmente dentro da construção 
civil, um dos principais problemas trazidos por todas as áreas e na sociedade em geral. O objetivo desta pesquisa é investigar resíduos 
como cinzas e polímeros como agregados do concreto, tornando-o um material menos agressivo ao ambiente e economicamente mais 
viável, e mostrando novas formas de incorporar esses agregados a uma obra sem perder suas principais características como resistência, 
aderência, dureza, trabalhabilidade e elasticidade.

  PALAVRAS-CHAVE: SUSTENTABILIDADE,RESÍDUOS E CONSTRUÇÃO CIVIL. 
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REUSO E APROVEITAMENTO DA ÁGUA UTILIZADA NO BANHO

SCHON, ISABELLA
GONÇALVES, NATHALIA PAIXÃO

TOLEDO, TICIANA VALÉRIA

Resumo: Este trabalho trata de um sistema que será implantado em uma residência, no qual a água utilizada no banho. A água passará 
por tratamento e armazenamento, a fi m de ser utilizada novamente em atividades que não exigem total pureza dessa água. Dessa forma, 
como objetivo, pretende-se evitar o desperdício uma água que seria própria para consumo, na descarga, por exemplo.

PALAVRAS-CHAVE: REUSO. ÁGUA. ECONOMIA.  

MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUÇÃO CIMENTO E SEUS COMPOSTOS

FERREIRA, ANA KELLI
GOMES, JOAO ALBERTO ROTH

Resumo: O objetivo do projeto de pesquisa consiste em apresentar um concreto mais resistente com ampla durabilidade e com um 
custo benefício menor; os componentes básicos do concreto se separam em argila, clínquer, calcário, gipsita podendo levar variações 
de acordo com o tipo do cimento. O projeto tem a pesquisa como base nos valores e na qualidade de cada cimento, com isso cada um 
possui sua especifi cação (adição de elementos) obtendo assim sua satisfação para determinada situação, seja ela de alta resistência 
ou secagem rápida.

PALAVRAS-CHAVE: CONCRETO. CUSTO BENEFÍCIO. CIMENTOS PORTLAND.

MINHA CASA MINHA VIDA: SATISFAÇÃO E ESTRUTURA

BALDUINO, RODRIGO THKATCHUKA
TROMBETTA, DOUGLAS ALMEIDA

BONFIM, GILBERTO

Resumo: Este trabalho tem como principal objetivo, avaliar se as pessoas benefi ciadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida estão 
satisfeitas com suas moradias e em que condições encontram-se as construções. Foi utilizada a metodologia de levantamento (ou tam-
bém conhecida como pesquisa de opinião ou de motivação). Para isso foram feitos questionários, para podermos avaliar como está a 
satisfação dos moradores. Obteve-se a conclusão de que a maioria das pessoas está satisfeita em contexto geral com seu apartamento, 
porém existem alguns aspectos que ainda deixam a desejar, como por exemplo, a umidade e a temperatura do ambiente. Portanto, pode-
se concluir que, apesar de alguns problemas as pessoas estão satisfeitas com suas moradias.

PALAVRAS-CHAVE: MORADIA, SATISFAÇÃO, CONSTRUÇÃO, INFRAESTRUTURA.

QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CLÍNICAS DE SAÚDE EM GUARAPUAVA-PR

BOIKO, EDERSON
DOMINGUES, MARCOS ANTONIO

Resumo: Este trabalho pretende averiguar qual a demanda por serviços de manutenção em equipamentos de exames médicos em 
clínicas de Guarapuava-PR. Para tanto, será efetuada uma pesquisa de survey com questionário previamente elaborado, a partir do qual 
se pretende levantar dados sobre a frequência de necessidade de manutenção nesse tipo de equipamento e qual a frequência de reinci-
dência de defeito apresentada. Até o momento, sabe-se que há pouca mão de obra especializada nesse ramo na região estudada. Como 
a pesquisa encontra-se na etapa de levantamento de dados, pretende-se, ao fi nal da tabulação dos resultados, ter uma visão esclarecida 
sobre esta área de atuação do Engenheiro Eletricista na Engenharia Clínica.

PALAVRAS-CHAVE: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA CLÍNICA. 

CONTROLE DE UMIDADE DO SOLO COM ARDUINO

SANTOS, GABRIEL ALEXANDRE
TAVARES, GABRIEL KLEINMAYER

TERNOUSKI, ANTONIO CARLOS

Resumo: Como sabemos a agricultura é de suma importância para o homem e diversas famílias cultivam hortas em suas casas a fi m de 
se alimentar de forma mais natural, economizar em compras de mercado ou até mesmo vender seus produtos em feiras. Muitas plantas 
necessitam de um controle mais preciso de umidade do solo, porem muitos indivíduos não tem tempo para rega-las de forma adequada 
devido passar boa parte do dia trabalhando. Este trabalho tem como objetivo demonstrar o uso do arduino, por meio de uma experiência 
que será desenvolvida a partir de uma plataforma open-source, com linguagem de programação padrão, que permite a automação de 
projetos eletrônicos e robóticos. O arduino tem inúmeras utilidades, por exemplo na agricultura, e o nosso projeto automatiza a irrigação 
de plantas para esta se desenvolver de forma adequada.

PALAVRAS-CHAVE: ARDUINO, IRRIGAÇÃO, UMIDADE, AUTOMAÇÃO, AGRICULTURA.
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TRABALHOS DO CURSO DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS – PAINÉIS 

 PROCESSOS E TECNOLOGIAS DIGITAIS INOVADORAS QUE TRANSFORMAM O CICLO A EDIFICAÇÃO

SIEJKA, BIANCA DE ALBUQUERQUE
SOUZA, ANDREIA SERBAI DE
MARTINS, BRUNA DE FÁTIMA

Resumo: Com o desenvolvimento da era digital, as empresas vêm procurando cada vez mais novas tecnologias que ajudem nos projetos 
civis e no desenvolvimento de uma obra, tecnologias como softwares que facilitem e melhorem o desempenho de um engenheiro e o 
ajude na comunicação com o próprio construtor. O objetivo deste projeto de pesquisa é pesquisar tecnologias e maneiras  que aceleram a 
entrega do projeto e facilitam o seu desenvolvimento. Por meio de pesquisas feitas com engenheiros e construtores será feita uma análise 
de como tudo é feito na prática e se realmente os métodos os ajudam e melhoram a efi ciência do projeto e da obra.

PALAVRAS-CHAVE: SOFTWARES. PROJETOS. EFICIÊNCIA. OBRAS.

ISOLAMENTO ACÚSTICO

LOURENÇO, ALISON TIAGO DA COSTA
MELNIK. MATEUS

ROCHA, SUELLEN PROENÇA

RESUMO: Mostrar que a indústria tem desenvolvido novos materiais de isolamento acústico com absorção mais efi ciente que os ma-
teriais já utilizados. O isolamento deve ser projetado e executado com muito critério, pois, qualquer falha pode permitir a passagem de 
ruídos. A capacidade de isolamento acústico depende dos materiais que serão utilizados, e isso varia de acordo com a necessidade de 
cada ambiente. Portanto, o objetivo desta pesquisa é explanar sobre a utilização adequada do tipo de material mais indicado para cada 
tipo de cômodo e construção.

PALAVRAS-CHAVE: ISOLAMENTO ACÚSTICO. CONSTRUÇÃO CIVIL. CONFORTO ACÚSTICO.
 

EVOLUÇÃO DA ENGENHARIA EM GUARAPUAVA

ESTECHE, CESAR ANTONIO GONSIORKIEWICZ SIMI
KIRCHBANER, VERCI RAFAEL FABRICIO

 KOMECHE, GUILHERME GUIMARÃES

Resumo: O objetivo deste trabalho é demonstrar através de dados confi áveis a relação entre o número de alunos que ingressam nos 
cursos de engenharia Civil e Mecânica e o concluem em universidades presentes no município de Guarapuava, e o número de formandos 
que dão entrada no CREA regional. Foi realizado visando entender o quanto o número de formandos nas engenharias civil e mecânica 
pode infl uenciar a sociedade, economia e o mercado de trabalho regional, podendo assim fornecer informações confi áveis para que os 
novos alunos desses cursos tenham uma perspectiva melhor sobre a fi nalidade da profi ssão escolhida. A partir desses resultados será 
possível saber em que área das engenharias civil e mecânica é melhor investir, estudar ou ampliar, tratando se de âmbitos regionais.

PALAVRAS-CHAVE: ENGENHARIA. CREA. GUARAPUAVA. FORMANDOS

ALVENARIA ESTRUTURAL E PRÉ MOLDADOS:  
COMPARAÇÃO DE CUSTO, TEMPO E RISCOS DE DUAS FORMAS DE CONSTRUÇÃO

POLETO, JOÃO PAULO
BARANKIEVICZ, ALANA VANESSA

Resumo: O objetivo desta pesquisa é analisar o sistema da construção entre o pré-moldado e a alvenaria, analisando os valores gastos 
em cada situação, verifi cando as vantagens e as limitações de cada um, comparando o sistema construtivo de ambos. Esta pesquisa 
será realizada a partir de documentos, dados coletados de obras de uma edifi cação residencial de alvenaria com área de 80,00 m² , área 
útil de 69,50 m², com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem e uma edifi cação residencial de pré-moldado com área de 
80,00 m², área útil de 74,03 m², com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem. Os dados para as análises serão obtidos a 
partir de documentos existentes na Lider Construtora, da cidade de Pitanga – Pr.

 PALAVRAS-CHAVE: CONCRETO. VIABILIDADE. EFICIÊNCIA.

A PRESENÇA FEMININA NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

PONTAROLLO, EDILAINE
PRADO, FLÁVIO AUGUSTO

Resumo: Esta pesquisa procurou analisar a percepção de homens e mulheres sobre a presença feminina no curso de Engenharia Civil 
a partir da análise da existência ou não de diferenças signifi cativas entre as respostas de homens e de mulheres a um questionário pré-
-estruturado. Dessa maneira, buscou-se discutir a evolução da presença feminina no curso. Além disso, procurou identifi car se ainda se 
fazem presentes preconceitos e descriminações contra as mulheres na engenharia, além de analisar a diferença no número de homens 
e mulheres acadêmicos do curso e a relação de gênero presente dentro da sala de aula. Como resultados preliminares, percebe-se que 
a presença das mulheres no curso ainda é pequena em relação à de homens.

PALAVRAS-CHAVE: MULHERES. ENGENHARIA CIVIL. RELAÇÕES DE GÊNERO. 
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USO DE ARDUINO PARA AUMENTAR DE EFICIÊNCIA EM PAINEIS SOLARES

ALVES, JEFERSON
KOTRYBALA, JOÃO MARCELO

LOSS, LEONARDO SEIDL

Resumo: O objetivo deste trabalho é mostrar o quanto de efi ciência é possível tirar de painéis solares com um sistema que faça as placas 
acompanharem os movimentos do Sol com o passar do dia. Para a elaboração do dispositivo será necessário o uso de Arduino, que é 
um micro controlador, e também de sensores e motores para fazer o movimento. Já, para a coleta de dados, será feita a comparação 
entre o sistema móvel e o fi xo.

PALAVRAS-CHAVE: ARDUINO. MICRO CONTROLADOR. PAINEL SOLAR.

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DAS MARÉS

ZORZI, PATRICK ELTHON
SANTOS, MURILO MARTINS

VICTOR GISLAINE

Resumo: O objetivo é mostrar através das pesquisas bibliográfi cas a importância da exploração para a geração da energia elétrica a par-
tir da maremotriz e comparar com outros sistemas de produção de energia. Uma fonte não  poluente e renovável. Através da investigação 
foi possível identifi car as características dos locais mais adequados para a instalação, como lugares que possuem ondas constantes, 
com os ciclos das marés sem muitas variações e também de uma geometria de costa especial. A energia maremotriz é formada por 
módulos fl utuantes que fi cam sobre o mar, eles possuem braços mecânicos e uma bomba hidráulica conectada a um circuito fechado de 
água doce. O movimento das marés faz com que o braço mecânico se movimento acionando a bomba hidráulica que aciona uma turbina 
conectada a um gerador responsável por gerar a energia elétrica. 

PALAVRAS-CHAVE: ENERGIA RENOVÁVEL, MAREMOTRIZ, GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

SENSOR DE MOVIMENTO IN/OUT UTILIZANDO ARDUINO

GONZAGA, DANIEL CALDAS
LIMA, ANTONIO BARBOSA DE

Resumo: Atualmente, a humanidade busca ferramentas que auxiliem o seu cotidiano, para tornar as atividades mais práticas com inten-
ção de economizar tempo. Sabendo disso o nosso projeto busca desenvolver um programa que será de auxílio para atividades do dia-a-
dia. O arduino é uma plataforma física, capaz de automatizar projetos de automação e robótica, de sistema de código aberto em uma 
placa microcontroladora com uma linguagem de programação. O objetivo desse trabalho é demonstrar uma das aplicações do arduino, 
que é detectar o movimento de entrada e saída de uma pessoa em um local específi co monitorado por tal equipamento, da mesma ma-
neira que se é utilizado em alarmes de segurança. Para o desenvolvimento da pesquisa o método utilizado será de caráter bibliográfi co. 
A presente pesquisa é explicativa, ou seja, proporcionaremos uma experiência visual utilizando o programa arduino, leds coloridos e um 
sensor infra vermelho, a fi m de, facilitar o entendimento do público com a experiência, pois, o sentido visual age de forma mais efetiva, já 
que, auxilia o experimento, tornando-o mais dinâmico para assim captar a atenção do público com mais facilidade. 

PALAVRAS-CHAVE: ARDUINO, DETECTOR, INFRA VERMELHO, MOVIMENTO, SISTEMA.

ENGENHARIA CLÍNICA E HOSPITALAR

MELNIK, ROGÉRIO
BORGES, WANDERLEI.

Resumo: Este trabalho pretende averiguar qual a demanda por serviços de manutenção em equipamentos de exames médicos em 
clínicas de Guarapuava-PR. Para tanto, será efetuada uma pesquisa de survey com questionário previamente elaborado, a partir do qual 
se pretende levantar dados sobre a frequência de necessidade de manutenção nesse tipo de equipamento e qual a frequência de reinci-
dência de defeito apresentada. Até o momento, sabe-se que há pouca mão de obra especializada nesse ramo na região estudada. Como 
a pesquisa encontra-se na etapa de levantamento de dados, pretende-se, ao fi nal da tabulação dos resultados, ter uma visão esclarecida 
sobre esta área de atuação do Engenheiro Eletricista na Engenharia Clínica.

PALAVRAS-CHAVE: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA CLÍNICA. 

DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DO SOM AR

BUCO, ADÔNIS POLICARPO MUZZOLON
TERNOUSKI, ANTONIO CARLOS

AGOSTINHO, DIEGO

Resumo: Este artigo propõe unir a tecnologia à atividade experimental fazendo uso do microcomputador para obter a velocidade do som 
no ar. No experimento, o impulso sonoro emitido é captado por dois microfones que se encontram a diferentes distâncias da fonte sonora 
e estão conectados ao microcomputador. Podemos determinar a diferença entre os tempos gastos pelo sinal sonoro para atingir cada 
um dos microfones usando o software GoldWave. Sendo a velocidade, a razão entre as distâncias envolvidas e o tempo gasto nesse 
percurso, pode-se determinar a velocidade do som no ar utilizando um experimento simples, acessível e com resultados tão bons quanto 
aqueles obtidos em laboratórios de física.

PALAVRAS-CHAVE: VELOCIDADE, SOM. AR.
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UTILIZAÇÃO DE SUPERCONDUTORES PARA FACILITAR O SISTEMA DE TRANSPORTE

BATISTA, JUCIELI DE OLIVEIRA
RUTHS, JOÃO MARCOS DE CAMPOS

VICTOR, GISLAINE

Resumo: O objetivo é mostrar através de pesquisas bibliográfi cas a importância dos supercondutores e como eles podem ser utilizados 
em sistemas de transporte por levitação magnética em diversos países, mas com mais evidência no Brasil. Certos materiais ao serem 
resfriados a uma temperatura perto do zero absoluto perdem sua resistividade, e podem conduzir energias minimizando as perdas. Dessa 
forma, quando um supercondutor é solto sobre um ímã ele paira no ar, devido que o campo magnético do ímã faz com que o supercon-
dutor crie outro campo para ele próprio, gerando repulsão entre eles, e isso pode ser aplicado a trens que seriam fl utuados nos trilhos 
sem atrito, e assim se deslocaria a velocidades altas. Essa tecnologia já vem sendo aplicada em alguns países, e em outros há bastante 
interesse sobre o assunto que poderia reduzir custos.

PALAVRAS-CHAVE: SUPERCONDUTORES, LEVITAÇÃO MAGNÉTICA, SISTEMA DE TRANSPORTE. 

TRABALHOS DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA - PAINÉIS

BOTULISMO EM BOVINOS: REVISÃO DE LITERATURA

LARA, THAISE DE

Resumo: O Botulismo é uma infecção de bovinos e outras espécies causada pelo Clostridium botulinum. Os bovinos são contaminados 
por meio da ingestão das toxinas botulínicas nas carcaças em decomposição no campo. O presente trabalho tem como objetivo fazer uma 
revisão de literatura sobre o Botulismo em bovinos por meio de pesquisa realizada em livros e artigos publicados na SciElo.

PALAVRAS-CHAVE: BOVINOS, RUMINANTES, BOTULISMO, CLOSTRIDIUM BOTULINUM.

INFLUÊNCIA DO DESCARTE INDEVIDO DE FÁRMACOS E SUA INTERAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE

EURICH, GEICY
SANTI, PABLO RONIEL

Resumo:  A infl uência do descarte indevido de fármacos pode gerar agravos ao ambiente, podendo atingir também o homem. O objetivo 
do trabalho foi de mostrar ao público os malefícios e impactos oriundos do descarte de resíduos metabólicos, embalagens e restos de 
medicamentos no meio ambiente, que podem causar mutação microbiana, causando resistência e grave impacto no ecossistema. Foram 
usados artigos científi cos disponíveis nos sites de pesquisa. Concluiu-se que o descarte indevido de substâncias no ambiente afeta o ciclo 
natural de vida de todos os seres envolvidos, gerando resistência. 

PALAVRAS-CHAVE: MEIO AMBIENTE, FÁRMACOS, SAÚDE PÚBLICA, DESCARTE INCORRETO.

INTOXIÇÃO BOVINA POR INGESTÃO DE SAMAMBAIA

LIMA, EDIMARA DE
PAULA, FERNANDA A. GOSMANN

VIEIRA, MANOEL TOBIAS

Resumo: Samambaia, planta tóxica facilmente encontrada em regiões do Brasil onde o solo é pobre e ácido. Representa uma ameaça à 
saúde dos animais por seu alto potencial toxicológico, principalmente por substâncias carcinogênicas, consequências ao sistema digestó-
rio e urinário, acometendo primeiramente os bovinos. A profi laxia para evitar a intoxicação pela samambaia é evitar a ingestão da planta 
retirando os animais das áreas infestadas uma vez que não há tratamento específi co para estas patologias.

PALAVRAS-CHAVE: BOVINOS, INTOXICAÇÃO, SAMAMBAIA. 

MÉTODO FAMACHA EM PEQUENOS RUMINANTES PARA CONTROLE DE HAEMONCHUS CONTORTUS

DERHON, JESSICA MAIRA
ALMEIDA, FERNNANDA, PAMELA LIMA

Resumo: A atividade de ovinocaprinocultura esta crescendo cada vez mais em diversas regiões do País tendo como predominante pro-
blema o Haemonchus contortus, principal parasita gastrointestinal que afeta todos os rebanhos vem se tornando cada vez mais resistente 
aos vermífugos disponíveis no mercado, devido ao uso incorreto dos fármacos em animais que não necessitam receber e em todos os 
rebanhos. Uma alternativa que proporciona praticidade e economia aos produtores é o método FAMACHA desenvolvido por pesquisa-
dores sul africanos, que compara as mucosas oculares doas animais sendo realizado individualmente, analisando diferentes graus de 
anemia é apresentado com cinco graus ilustrativos em um cartão onde indica as colorações das mucosas dos animais que  necessitam 
receber o vermífugo, essa alternativa vem se tornando uma alternativa efi ciente onde mostra excelentes resultados na redução do uso 
de, anti-helmínticos evitando aplicações desnecessárias nos rebanhos, consequentemente diminuindo as taxas de animais resistentes. 
O método é de fácil manejo onde proporciona resultados na própria propriedade não sendo necessário encaminhar para laboratórios.

PALAVRAS-CHAVE: FAMACHA, CAPRINOS, OVINOS, HAEMONCHUS CONTORTUS, RESISTÊNCIA.
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO DE CISTOS FOLICULARES EM VACAS DE LEITE EM UMA PROPRIEDADE NO 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR

MAYER YASMIN
ALMEIDA, KARINE CRISTINE

DE SENE, ALEXSANDER RIBEIRO

Resumo: O objetivo do trabalho foi avaliar a efi ciência do protocolo Ovsynch no tratamento do cisto folicular e taxa de prenhez em bovinos 
em uma propriedade leiteira da região de Guarapuava, Paraná. O estudo foi realizado com 12 vacas da raça holandesa, entre 2 e 6 anos e 
entre 30 e 60 dias após o parto. Após a avaliação ginecológica, os animais foram divididos em 2 grupos: G1 – Controle, sem alteração (n = 
6); e G2 – Cisto folicular (n =6) e em ambos os grupos o protocolo Ovsynch foi aplicado. No G1, a taxa de prenhez foi de 66,66% (4/6), en-
quanto que no G2 a taxa fi cou em 50% (3/6). Concluímos que o tratamento de cisto folicular utilizando o protocolo de Ovsynch foi efi ciente.

PALAVRAS-CHAVE: GNRH, OVÁRIOS, OVSYNCH, PROSTAGLANDINA F2Α.

ODONTOLOGIA EQUINA: PRIMEIRO PRÉ – MOLAR
MACHADO, IZIQUIEL

MARQUES, DAIANE SOUZA
PADILHA FILHO, VITOR HUGO

Resumo: O aparecimento do primeiro pré – molar nos equinos, pode se tornar um problema odontológico por ser um processo que 
geralmente causa desconforto e dor ao animal. A técnica de extração de dente, a exodontia vem sendo uma excelente ferramenta para 
tratamento dessa enfermidade. O equino é sedado por via intravenosa (IV) para o exame oral, em seguida recebe anestesia local e é 
realizada à extração do dente com o extrator e os fragmentos com o boticão. No pós cirúrgico é administrado antibióticos e antiinfl ama-
tórios, além de uma dieta balanceada em sua alimentação. O resultado desse procedimento é favorável, pois o animal se recupera com 
aproximadamente dois meses.

PALAVRAS-CHAVE: EQUINO. EXODONTIA. DENTE DE LOBO 

OSTEOFITOSE EM CÃES IDOSOS

WEBER, DJULIA.

Resumo: A osteofi tose ou bico-de-papagaio é um problema que ocorre principalmente em cães idosos e enquanto crescem tais proje-
ções ósseas causam dores e desconforto aos animais acometidos. O trabalho foi realizado através de revisão bibliográfi ca em artigos e 
livros relacionados ao tema e com base nos conhecimentos adquiridos em estágio. Tem como objetivo proporcionar algumas informações 
sobre este problema comum em cães com a idade avançada, assim como os cuidados necessários para obter ao máximo o bem-estar 
destes pacientes. 

         PALAVRAS-CHAVE: ANIMAIS, SOBRECARGAS, ARTICULAÇÕES, DEGENERAÇÃO, ÓSSEA.

OZONIOTERAPIA

FERREIRA, JEAN ANTONIO
FRANZMANN, GUSTAVO SANTA HELENA

Resumo: O ozônio, gás derivado do oxigênio, é com frequência discutido por sua função na estratosfera, ou seja, pela camada de ozô-
nio.  O que pouca gente sabe, é que o ozônio também pode ser utilizado para fi ns medicinais. A ozonioterapia é um método terapêutico 
alternativo que utiliza uma mistura de oxigênio e ozônio em diversos tratamentos na medicina veterinária.  Por meio de uma revisão 
bibliográfi ca, a efi cácia do método é descrita, contemplando brevemente suas principais características, aplicações e modo de ação, onde 
a ozonioterapia é descrita sobretudo pela sua capacidade de melhorar a oxigenação do organismo, além de demostrar ser uma técnica de 
baixo custo, prática e de fácil aquisição. Ainda, relata-se o seu alto poder antimicrobiano, em especial para contra bactérias. Para o uso 
medicinal, o ozônio utilizado é produzido por meio de um gerador que, artifi cialmente, realiza o mesmo processo do ozônio encontrado na 
natureza, ademais, não apresenta até o dado momento, reações adversas.

PALAVRAS-CHAVE: OZONIOTERAPIA, OZÔNIO, TERAPÊUTICA. 

CONTROLE INTEGRADO DE ROEDORES

BORTOLUZZI NILVA
JESUS, ALINE SILVA DE

KARAM, PÂMELA SOUZA

Resumo: A presença do roedor em áreas urbanas e rurais gera agravos econômicos e sanitários de relevância ao homem e na produção 
animal, principalmente nos alimentos, trazendo prejuízos e diversas doenças. Portanto a administração de um bom manejo integrado é 
essencial para minimizar os prejuízos e diminuir a reprodução destes. Desde que as condições higiênico-sanitárias melhore através dos 
hábitos diários das pessoas.

PALAVRAS-CHAVES: BIODIVERSIDADE, CONTROLE, ROEDORES, MANEJO INTEGRADO.
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TRABALHOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO – COMUNICAÇÕES ORAIS

UTILIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA PARA DETERMINAÇÃO DO DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL 
EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

HADDAD, BARBARA CRISTINA BARÃO

Resumo: O estado nutricional dos indivíduos pode ser avaliado por meio da avaliação antropométrica que consiste na verifi cação das 
medidas e dimensões corporais. A avaliação antropométrica também permite avaliar a composição corporal dos indivíduos bem como 
acompanhar o crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes. As medidas mais utilizadas são as de peso e estatura, que 
quando analisadas junto com outros fatores, como sexo e idade é possível diagnosticar o estado nutricional. A determinação do estado 
nutricional possibilita a realização de intervenções para sua recuperação ou melhora.

PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA, MEDIDAS CORPORAIS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 

ALTERAÇÕES METABÓLICAS E DIGESTIVAS APÓS A CIRURGIA BARIÁTRICA

ANTUNES, MÍLARY ELLEN DE O

Resumo: A cirurgia bariátrica é considerada uma das melhores cirurgias de redução de estômago em relação a perda de peso, reco-
mendada para indivíduos com obesidade mórbida que mesmo seguindo planos alimentares não tiveram resultado com o emagrecimento 
desejado, ou ainda apresentam alguma comorbidade. Objetivo: informar a importância dos cuidados nutricionais após a cirurgia bariá-
trica a partir do momento que o paciente volta a se alimentar. Resultados: Após a cirurgia o estômago está menor e assim vai limitar 
a quantidade de alimento que ele vai armazenar, também vai interferir no processo digestivo de alguns nutrientes, principalmente os 
micronutrientes. Em alguns estudos certos pacientes também apresentaram gordura fecal, ou seja demonstrando a defi ciência na di-
gestão e absorção de carboidratos e consequente lesão da mucosa gástrica. Considerações fi nais: O trabalho do nutricionista nesse 
caso é muito importante para devidas orientações nutricionais aos pacientes que passaram por essa cirurgia, levando em consideração 
a individualidade de cada paciente. 

PALAVRAS-CHAVE: CIRURGIA BARIÁTRICA, CUIDADOS PÓS OPERATÓRIO, DIGESTIBILIDADE ALTERADA, 
MICRONUTRIENTES.

O ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL EM PACIENTES ONCOLÓGICOS HOSPITALIZADOS

BUREI, FERNANDA OLGA

Resumo: Casos de neoplasias malignas vêm crescendo gradativamente nos últimos tempos, deste modo intervenções nutricionais para 
indivíduos portadores de câncer são cada vez mais comuns, as quais proporcionam auxilio tanto em recuperações cirúrgicas quanto em 
tratamentos pré-operatórios tentando reduzir a gradação da complicação. O tratamento de maneira natural depende de cada paciente, 
onde na maioria das vezes há grande perca de peso que advém de diversas razões onde a ingestão de todos os nutrientes é de total 
importância principalmente para maior efi cácia dos medicamentos químicos usados e ainda das radiações aplicadas. Em vista disto, o 
monitoramento e os retornos tem grande valia para uma melhor resposta do paciente. 

PALAVRAS-CHAVE: NEOPLASIAS, TRATAMENTO NATURAL, EFICÁCIA.

OBESIDADE INFANTIL 

CORTES, KEITY RAMOS
MIRANDA, THAIS FÁTIMA

Resumo: A obesidade, é defi nida como uma doença crônica, complexa, de etiologia multifatorial e resulta de balanço energético, o 
excesso de gordura corporal a sua causa. Essa doença crônica que vem aumentando no decorrer dos anos, pode ser evitada antes 
mesmo do nascimento da criança, quando no Pré-Natal, a mãe deve consultar para identifi car os fatores de risco familiar, como (DM, 
doenças cardiovasculares).  O desenvolvimento dessa etiologia, ocorre na grande parte dos casos, pela associação de fatores genéticos, 
ambientais e comportamentais. O objetivo do trabalho é identifi car os fatores de como a obesidade têm se alavancado nos últimos anos. 
A metodologia usada foi levantamento de dados com uso de literatura disponível em revistas e eventos da área. 

PALAVRAS-CHAVE: OBESIDADE, FATORES GENÉTICOS, AMBIENTAIS, COMPORTAMENTAIS. 

SAÚDE E VEGETARIANISMO

LARA, LARINE DE
NACONECZNEI, DEBORAH MARIA

RESUMO:O presente trabalho tem como objetivo evidenciar os riscos que o consumo de carne pode acarretar ao organismo e a situação 
de saúde comparando os onívoros com os vegetarianos.Para isso, foram utilizados artigos para revisão bibliográfi ca, que evidenciaram a 
diminuição dos riscos de doenças a partir da alimentação vegetariana assim como sua prevenção e tratamento e também as infl uências 
que a carne sofre, evidenciando riscos à sua qualidade.

PALAVRAS-CHAVE:CONSUMO DE CARNE, DOENÇAS DEGENERATIVAS, SAÚDE, VEGETARIANISMO
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ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO INFANTIL NA ZONA RURAL E URBANA 
DO MUNICÍPIO DE VIRMOND, PARANÁ

MEIRA, ELISANGELA DE

Resumo: Este trabalho teve por objetivo analisar a prevalência de excesso de peso infantil na zona rural e urbana no município de 
Virmond, PR. Estudo transversal constituído por 355 crianças, para aferição da altura usou-se balança calibrada com capacidade para 
150 kg, e estadiômetro para aferição da altura, o índice de massa corpora foi avaliado de acordo com as curvas estabelecidas pela orga-
nização mundial da saúde, após a classifi cação do índice de massa corporal, separou-se apenas os que se encontravam em excesso de 
peso para a avaliação. A prevalência de sobrepeso e obesidade foi de 54,62% para zona urbana e 45,37% para a zona rural. A prevalência 
de excesso de peso foi maior na zona urbana, sugere-se novas pesquisas com aplicação de questionário de frequência alimentar, pra 
verifi cação dos hábitos alimentares para futuras intervenções. 

PALAVRAS-CHAVE: EXCESSO DE PESO, ESCOLARES, ZONA RURAL, ZONA URBANA.  

ANÁLISE DE CARDÁPIO PARA ADEQUAÇÃO NUTRICIONAL DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DIÁRIAS DE UMA 
UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM GUARAPUAVA, PR

GONZALES, MARINA MACHADO

Resumo:  A alimentação no ambiente de trabalho tem grande importância e infl uência sobre o desempenho do trabalhador, hábitos 
alimentares saudáveis e estilo de vida melhor, além de melhorar a produtividade e diminuir os ricos de acidente de trabalho. O objetivo 
desse trabalho é fazer uma avaliação da adequação nutricional do cardápio proposto de uma UAN. A pesquisa foi realizada na cidade de 
Guarapuava-PR, onde foi analisado o cardápio de 15 dias do cardápio mensal da unidade. A ingestão dos macronutrientes e micronu-
trientes não estão de acordo com as necessidades recomendadas propostas pela literatura. 

PALAVRAS-CHAVE: NUTRIÇÃO, UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO, RECOMENDAÇÕES DIÁRIAS. 

ANÁLISE SENSORIAL DA TORTA DE LEGUMES COM CRIANÇAS DE 4 ANOS EM UM CMEI 
NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR

MATOS, MARIANA DE
DEUS, PATRICIA GONSALVES DE

AUGUSTO, GABRIELA

Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar a aceitabilidade de uma torta de legumes preparada com as crianças do infantil 
IV de um CMEI localizado no município de Guarapuava. O intuito principal e desenvolver a educação nutricional, pois é a faixa etária onde 
as crianças começam a desenvolver seus hábitos alimentares. A análise sensorial, foi realizada com 43 alunos dos 50 estimados, desses 
43 alunos, 40 pintaram a carinha de “gostei muito”, 2 alunos de “gostei pouco” e apenas 1 de “não gostei”. Com isso foi possível observar 
que se esse alimento for ofertado no cardápio do CMEI terá grande aceitabilidade pelos alunos.  

PALAVRAS-CHAVE: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, EDUCAÇÃO NUTRICIONAL, TESTE DE ACEITABILIDADE.

AVALIAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL DE LACTENTES ATENDIDOS NO SERVIÇO DE PUERICULTURA DE UMA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DE GUARAPUAVA, PR

KOSAK, JOSIELI MARIA
GONZALES, MARINA

Resumo: Crianças de zero a um ano de idade são consideradas lactentes, são vulneráveis e necessitam de uma assistência periódica 
e sistemática. Desta forma, a puericultura possui um papel fundamental para acompanhar o crescimento e desenvolvimento saudável 
da criança. O objetivo deste estudo é descrever o perfi l nutricional das crianças inscritas no programa de Puericultura em uma Unidade 
Básica de Saúde. A amostra foi composta por 20 lactentes, de ambos os gêneros com uma faixa etária dos seus primeiros dias de vida até 
os 12 meses de idade, acompanhados no serviço de puericultura de uma Unidade de Saúde do município de Guarapuava, PR. De acordo 
com os dados obtidos pode-se concluir que boa parte das crianças avaliadas estão em estado nutricional adequado. 

PALAVRAS-CHAVE: LACTENTES, PUERICULTURA, PERFIL NUTRICIONAL.

DOENÇA CELÍACA: ASPECTOS SOBRE ALIMENTAÇÃO E ROTULAGEM

SABAKEVISKI, LETÍCIA
DRUCIAK, THAIS CORREIA

Resumo: A intolerância ao glúten é a incapacidade ou difi culdade de digestão do glúten, que é uma proteína presente no trigo, no centeio 
e na cevada. Nessas pessoas o glúten danifi ca as paredes do intestino delgado, provocando diarreia, dor e inchaço abdominal, além de 
difi cultar a absorção de nutrientes. Muitas pessoas que possuem a intolerância, normalmente sentem difi culdade na hora de escolher 
seu alimento, pois no rótulo da maioria dos alimentos não existem informações adequadas. Com essas informações, se torna mais fácil 
a percepção do consumidor, e ele terá condições de escolher melhor os produtos que irá consumir, diminuindo o risco de problemas 
ocasionados pelo consumo acidental do glúten.

PALAVRAS-CHAVE: DOENÇA CELÍACA, GLÚTEN E TRATAMENTO.

ESTADO NUTRICIONAL DAS FAMÍLIAS QUE RECEBEM O AUXÍLIO DO BOLSA FAMÍLIA 
DE UMA ESF DA CIDADE DE GUARAPUAVA, PARANA

CUTILAKI, VINICIUS BASTOS
ZWIERZYKOWSKI, THAYLIZA

Resumo: Visando a redução da taxa de desigualdade social e de renda da população precária brasileira, o bolsa família foi criado pelo 
governo federal com o objetivo de ajudar as famílias no combate à fome e a miséria retirando-as dessa situação. A pesquisa teve como 
objetivo verifi car o estado nutricional das pessoas benefi ciárias do programa cadastradas em uma micro região de um ESF de Guarapua-
va. Observou-se que a amostra obteve um índice elevado de sobrepeso e obesidade.

PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE PÚBLICA.
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ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, PARANÁ

CUTILAKI, VINICIUS BASTOS
ZWIERZYKOWSKI, THAYLIZA

Resumo: Com o notável aumento de agravos nutricionais e riscos à saúde a pesquisa teve como objetivo analisar o estado nutricional 
de crianças escolares. Os resultados mostram um aumento do sobrepeso e obesidade e a diminuição do grupo eutrófi co em relação aos 
estudos discutidos. Havendo a necessidade de uma intervenção de profi ssionais competentes buscando diminuir muito desses casos. 

PALAVRAS-CHAVE: ANTROPOMETRIA, AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, SAÚDE PÚBLICA.

EVOLUÇÃO DA ADESÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A NA REGIÃO SUL

MIRANDA, DIANA
PAULA, JULIANA PATRICIA DE

Resumo: O objetivo é analisar a adesão do programa vitamina A, na região sul, do ano de 2011 a 2015, através dos relatórios fornecidos 
pelo sistema eletrônico do SUS. Os resultados foram: em 2011 e 2012 de 0%, na primeira e segunda dose dos 12 aos 59 meses e nas 
crianças de 6 a 11 meses. Já em 2013, teve uma cobertura de 4380 de 6 a 11 meses e 24885 de 12 a 59 meses na primeira dosagem 
do ano, mas apenas 1711 na segunda. Em 2014 foram 10897 de 6 a 11 meses, 47453 na primeira dosagem e 13581 na segunda. Os 
resultados de 2015 são de 13220 dos 6 aos 11 meses, 51444 na primeira dosagem e 14695 na segunda. Verifi ca-se assim, que há um 
aumento gradual signifi cante dessa adesão, porém é necessário campanhas voltadas a segunda dosagem, cuja menos da metade das 
crianças comparecem, mas se faz necessária à saúde delas.

PALAVRAS-CHAVE: VITAMINA A, ADESÃO, DOSAGEM, RESULTADOS.

MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS TRANSMITIDOS POR INGESTÃO ALIMENTAR: O IMPACTO NA SAÚDE PÚBLICA

PINHEIRO, DÉBORA FERNANDES

Resumo: É crescente a demanda por produtos em que exige a ocorrência da segurança alimentar e nutricional (SAN), visando boas 
práticas de fabricação e manipulação. As doenças transmitidas por alimentos (DTAs) são recorrentes no nosso país, sendo assim de 
grande importância epidemiológica, para esta não venha estar sendo progredida. Os microrganismos de maiores contaminações no Bra-
sil, são Salmonella sp, Escherichia coli e Staphyloccus aureus, compondo um grave problema de saúde pública. O objetivo do trabalho foi 
realizar revisão de literatura, com possíveis efeitos maléfi cos ao organismo. Então se faz necessário maior atenção de práticas vigentes 
contidas na RDC 275/02, no qual prioriza que seja realizado os alimentos em condições higiênico-sanitárias, padronizando a elaboração 
dos produtos a serem consumidos e comercializados.

PALAVRAS-CHAVE: DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS, MICRORGANISMOS, SAN, BPF. 

UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: O PAPEL DO NUTRICIONISTA NA ALIMENTAÇÃO COLETIVA

FERREIRA, AMANDA
MOSQUER, INGRID CRISTINA

FURMANN, KALINE

Resumo: Com o crescimento da alimentação fora de casa, o número de unidades de alimentação e nutrição também cresceu, e com isso 
a atuação do profi ssional nutricionista. O objetivo do presente trabalho foi demonstrar o papel do nutricionista no setor de alimentação 
coletiva, gerenciando as UAN’s. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfi ca em artigos indexados em bases eletrônicas. Percebe-se 
que o papel do nutricionista vai além de elaborar cardápios, envolvendo inúmeras atividades, incluindo as administrativas. Sem uma 
atuação adequada deste profi ssional, as unidades tendem a não cumprir com seu objetivo, que é alimentar a população garantindo a 
qualidade no alimento servido.

PALAVRAS-CHAVE: ALIMENTAÇÃO COLETIVA, CONTROLE DE QUALIDADE, NUTRIÇÃO.

BENEFÍCIOS DA SUPLEMENTAÇÃO DA VITAMINA K

GONZALES, MARINA M.
ROTH, THAIS

SILVESTRI, CAMILA

Resumo: As vitaminas, no geral, são de grande importância para o estado nutricional do indivíduo. A vitamina K, possuí propriedades 
anti-hemorrágicas, e é essencial ao organismo, a suplementação nutricional tem a função de complementar um único ou vários nutrientes. 
O objetivo desse trabalho é analisar a importância da suplementação da vitamina K e correlacionar com suas funções específi cas. Trata-
se de uma revisão bibliográfi ca, foram pesquisados em artigos científi cos e literatura, porém foram encontrados poucos artigos sobre a 
suplementação de vitamina K.

PALAVRAS-CHAVE: BIODISPONIBILIDADE, FONTES ALIMENTARES, VITAMINAS

  DEFICIÊNCIA DE VITAMINA B12 E SUAS COMPLICAÇÕES PATOLÓGICAS

GASPARETO, JANAINA. C.
ZWIERZYKOWSKI, THAYLIZA

CUTILAKI, VINICIUS. B

Resumo: A vitamina B12, não-sintetizada pelo organismo humano, ela é hidrossolúvel e presente em alimentos de origem animal. Sua 
defi ciência é muito frequente entre vegetarianos idosos e indivíduos que adotam baixa dieta protéica ou apresentam problemas de ab-
sorção gastrintestinal. A defi ciência de vitamina B12 leva a transtornos neurológicos, hematológicos e cardiovasculares. Muitas vezes a 
carência pode permanecer sem sintomas por longos períodos, desencadeando uma defi ciência crônica que, se mantida, pode levar a 
manifestações neurológicas irreversíveis. 

PALAVRAS-CHAVE: VITAMINA B12, DEFICIÊNCIA, PATOLOGIAS. 
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O EFEITO FITOTERÁPICO DA PASSIFLORA SOBRE O TRATAMENTO NA ANSIEDADE

GONZALES, MARINA M.
MATOS, MARIANA

SILVESTRI, CAMILA

Resumo:  O uso de plantas medicinais vem acompanhando a evolução dos anos, as plantas são utilizadas para tratamentos pois pos-
suem propriedades terapêuticas. O estudo tem o objetivo de apresentar informações sobre plantas medicinais e controle da ansiedade. 
Este estudo é uma revisão de literatura, comparando vários autores. Buscando informações sobre o funcionamento e aplicação de 
fi toterápicos no controle da ansiedade. Concluímos que os efeitos dos fi toterápicos para promoção e manutenção da saúde vem sendo 
essencial para tratamentos terapêuticos complementares. 

PALAVRAS-CHAVE: FITOTERÁPICOS, NUTRIÇÃO, ANSIEDADE. 

SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINAS ANTIOXIDANTES EM PACIENTES IDOSOS

MATOS, MARIANA DE
DEUS, PATRÍCIA GONSALVES DE

AUGUSTO, GABRIELA

Resumo: O envelhecimento retrata um conjunto de consequências ou efeitos com o passar dos anos. O processo de envelhecimento 
pode variar de indivíduo para indivíduo, sendo sucessivo para uns e mais rápido para outros. Foi encontrado que os antioxidantes atuam 
como agente benéfi co em relação ao envelhecimento e DCNT, como Alzheimer, anemia, cirrose, depressão, desordens auto imunes, 
diarreia, enxaqueca, gripe, hipertensão entre outras doenças. 

PALAVRAS-CHAVE: ENVELHECIMENTO, RADICAIS LIVRES, ANTIOXIDANTES.

O USO DE FITOTERÁPICOS NA REDUÇÃO E TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA

MEIRA ELISANGELA DE
KLOSTER, EDIRLEIA DE FATIMA

KOSAK. JOSIELE MARIA

Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar o efeito de alguns fi toterápicos na redução e tratamento de doenças cardiovas-
culares em especial a hipertensão arterial sistêmica. Trata-se de uma revisão bibliográfi ca acerca dos fi toterápicos com propriedades 
anti-hipertensivas. Usou-se como base de dados periódicos eletrônicos SCIELO, GOOGLE ACADÊMICO E LILACS, PUBMED. O alho 
promove redução da pressão arterial devido ao efeito de relaxamento das células lisas e vasodilatação, o efeito hipotensor e levemente 
diurético está entre as principais propriedades farmacológicas da A. zerumbet planta originária da Ásia, o chapéu-de-couro possui extra-
tos etanólicos que tem efeitos anti-hipertensivos signifi cante em comparação com drogas anti-hipertensivas utilizados como referência 
em tratamento da hipertensão. Concluiu-se que estudos ainda são necessários para comprovar a efi ciência de muitos fi toterápicos já 
utilizados no tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, e o descobrimento de novas plantas que possuam efeito semelhante, 
e inseri-las no sistema único de saúde SUS.

PALAVRAS-CHAVE: MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS, ANTI-HIPERTENSIVOS, PLANTAS MEDICINAIS 

TEMPERATURA DE ALIMENTOS NAS ARÉAS DE DISTRIBUIÇÃO DE UAN´S: REVISÃO DE LITERATURA

MIRANDA, DIANA
PAULA, JULIANA PATRICIA DE

Resumo: O hábito de realizar as refeições fora de casa está se tornando cada vez mais rotineiro, e umas das formas para atender esta 
demanda são os restaurantes self-servisse á quilo. Porém, em vários restaurantes, as preparações fi cam expostas nos bufês por um 
longo período e na maioria das vezes sob uma temperatura inadequada, oque infl uência de forma decisiva no crescimento da atividade 
microbiana em alimentos. Sendo assim foram analisados artigos acadêmicos para a verifi cação de como anda as temperaturas nos 
bufês de restaurantes. Conclui-se que a maioria dos estabelecimentos tem difi culdade em manter a temperatura dos alimentos adequada 
principalmente das saladas. Devido a isso, aumentando o risco de agravos à saúde dos consumidores por intoxicações e infecções ali-
mentares. Devido a isso, aumentando o risco de agravos à saúde dos consumidores por intoxicações e infecções alimentares. Devido a 
isso, aumentando o risco de agravos à saúde dos consumidores por intoxicações e infecções alimentares. 

PALAVRAS-CHAVE: ALIMENTAÇÃO COLETIVA, CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA, RESTAURANTES. 

VANTAGENS DA AGRICULTURA ORGÂNICA

MACHADO, KERULYN MARIA CHANIVSKI
CAMPOS, EMANUELI DALLA VECCHIA DE

LARA, LARINE DE

Resumo:   Sabe-se que a população em geral aumentou a procura pelos produtos orgânicos, tanto no mercado interno quanto no ex-
terno. Isto se dá visto que há uma preocupação em relação ao consumo de alimentos com aditivos, insumos químicos e geneticamente 
modifi cados (transgênicos) e em muitos casos também pela preservação do meio ambiente e assim como pela valorização do trabalho 
local dos produtores. Objetiva-se a partir deste trabalho indicar quais são as principais vantagens da agricultura orgânica, para o ser 
humano. Este resumo foi feito por meio de pesquisas em artigos científi cos disponíveis na internet, ou seja, por meio de revisão bibliográ-
fi ca. Observou-se que houve um aumento no consumo dos produtos naturais graças a diversos fatores, entre eles a busca por hábitos 
mais saudáveis pelas pessoas, pela preocupação com o meio ambiente, pela geração de empregos na região, bem como a segurança 
alimentar, qualidade e procedência dos alimentos que serão consumidos, entre outras razões.

PALAVRAS-CHAVE: AGRICULTURA ORGÂNICA, PRODUTOS NATURAIS, VANTAGENS.
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A OBESIDADE RELACIONADA A UMA MÁ AMAMENTAÇÃO: UM ESTUDO DESCRITIVO

GARCIA, ADRIELE
CARNEIRO, JOSIANE APARECIDA

RUDIAK, MICHELI

Resumo: As DANT (doenças e agravos não transmissíveis) tem preocupado muito a organização mundial de saúde OMS, pois é causa 
de 61% de mortes em todo o mundo, dentre as doenças crônicas destaca-se a obesidade. Estudo realizado na cidade de Boa Ventura 
de São Roque, sobre a amamentação relacionada a obesidade,  constatou que em crianças aonde as mães introduziram outros tipos de 
alimentos além do leite materno tiveram um aumento de peso considerável.

PALAVRAS-CHAVE: AMAMENTAÇÃO, DISTÚRBIOS ALIMENTARES, DOENÇAS CRÔNICAS, OBESIDADE.

TRABALHOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO – PAINÉIS

IMPORTÂNCIA DE UMA INTRODUÇÃO ALIMENTAR CORRETA E SEUS BENEFÍCIOS AO LONGO DA VIDA

VERÍSSIMO, BÁRBARA VERÍSSSIMO
PIACESKI, DENISE HEINZEN

SOUZA, PATRÍCIA

Resumo: O aleitamento materno é um importante componente da alimentação infantil, o mesmo é capaz de nutrir todas as necessidades 
nutricionais até os seis meses de vida, depois disso a alimentação deve ser complementada, ainda sendo recomendado o aleitamento 
materno até os dois anos de idade.

PALAVRAS-CHAVE: ALEITAMENTO MATERNO, ALIMENTAÇÃO, NECESSIDADES NUTRICIONAIS.

SUSTENTABILIDADE E VEGETARIANISMO

NACONECZNEI, DEBORAH MARIA
LARA, LARINE DE

RESUMO:O presente trabalho tem como objetivo fazer a conscientização quanto aos danos que a produção de carne pode causar ao 
ambiente, evidenciando os impactos que podem ser causados, como o desmatamento, degradação dos recursos hídricos, do solo, como 
a perca da sua fertilidade e afetando de maneira negativa a fauna e fl ora do local, devido às condições necessárias para a produção, que 
principalmente requer alto nível de água em todos os processos, até chegar ao consumidor. A adoção de uma alimentação vegetariana 
diminui os problemas ambientais, éticos e até mesmo econômicos, além dos benefícios ao organismo. Logo, a importância e necessi-
dade da elaboração de políticas públicas e recursos mais sustentáveis. Os materiais e métodos utilizados foram artigos científi cos que 
possibilitassem a revisão bibliográfi ca do tema. 

PALAVRAS-CHAVE: CONSCIENTIZAÇÃO, PROBLEMAS AMBIENTAIS, PRODUÇÃO DE CARNE, SUSTENTABILIDADE, 
VEGETARIANISMO. 

A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL: PUERICULTURA

DA LUZ, NEIDE APARECIDA LISBOA
PASQUAL, ADRIELE RIBEIRO

ALMEIDA, ERIKA DE QUADROS DE

Resumo: Acompanhar o crescimento e desenvolvimento do nascimento até os 5 anos de idade é de fundamental importância para a 
promoção à saúde da criança e prevenção de agravos. Ações aparentemente simples, como, pesar, medir, avaliar aquisição de novas 
habilidades e utilizar o cartão da criança, auxiliam na identifi cação de riscos e buscam atuar de forma precoce nas intercorrências. É 
no momento da puericultura que o profi ssional observa o desenvolvimento da criança, orienta sobre os cuidados essenciais 
(vacinas, higiene, amamentação, alimentação), prevenção de doenças e distúrbios nutricionais.

PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, CRIANÇAS, SAÚDE COLETIVA.

A IMPORTÂNCIA DA FICHA TÉCNICA EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

DA LUZ, NEIDE APARECIDA LISBOA
PASQUAL, ADRIELE RIBEIRO

ALMEIDA, ERIKA DE QUADROS DE

Resumo: A preocupação na gestão de uma UAN é garantir a qualidade nos serviços prestados, não só falando do ponto de vista em 
segurança alimentar, mas também na confi abilidade do processo de produção. A fi cha técnica de produção deve ser implementada para 
ser mantido o serviço padronizado, qualidade desde a compra da matéria prima até o preparo fi nal. A facilidade da fi cha técnica também 
irá benefi ciar no treinamento de novos funcionários, sempre tendo a garantia de que a produção irá ter a mesma qualidade independente 
de quem a tenha preparado.  

PALAVRAS-CHAVE: ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PADRONIZAÇÃO, QUALIDADE.
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ASPECTOS GERAIS SOBRE O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

SANTOS, KAUANE LOPES DE ALMEIDA DO.
FERREIRA, ALESSANDRA DALZOTO

Resumo: As UAN’s são unidades que produzem alimentação ou transportam alimentos, e estas vêm se preocupando cada vez mais com 
o desperdício de alimentos nessa área. O desperdício ocorre por vários fatores, pode ser pela matéria prima inadequada, mão de obra 
inadequada, transporte inadequado, politicas tecnológicas, comercializada, falta de planejamento, entre outros fatores. O desperdício 
é sinônimo de falta de qualidade e deve ser evitado por meio de um planejamento adequado, a fi m de que não existam excessos de 
produção e consequentes sobras. O principal objetivo foi analisar o desperdícios e os restos de alimentos nas UAN’s através de revisão 
bibliográfi ca em artigos científi cos.

PALAVRAS-CHAVE: ALIMENTAÇÃO COLETIVA, PLANEJAMENTO, RESTO-INGESTA.

AVALIAÇÃO DA TEMPERATURA DOS ALIMENTOS DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE GUARAPUAVA/PR

ROSSET, ANA JULIA LIEBER
POSSATO, MARICLAUDIA

SOLAGNA, THAÍS

Resumo: Com a maior demanda de refeições fora de domicílio, é importante que as unidades de alimentação e nutrição garantam à sua 
clientela, além de aspectos sensoriais e nutricionais, alimentos de qualidade e de parâmetros higiênico-sanitários adequados. Para tanto, 
é necessário medidas de controle para prevenir doenças transmitidas por alimentos, como produtos de boa procedência, manipuladores 
aptos ás suas respectivas funções e também, o controle da temperatura. A temperatura é um fator primordial para a garantia de produtos 
de qualidade, livres de qualquer contaminação. O objetivo principal do presente estudo foi de avaliar a temperatura dos alimentos ser-
vidos rotineiramente em uma unidade de alimentação e nutrição do município de Guarapuava/PR. A avaliação da temperatura ocorreu 
durante cinco dias e observou a temperatura das preparações quentes expostas em balcão térmico: feijão, arroz, carne e salada cozida. 
Foi possível observar que apenas a salada cozida estava com temperatura inadequada e de maneira geral, os outros alimentos avaliados 
estavam dentro da temperatura padrão.

PALAVRAS-CHAVE: TEMPERATURA, ALIMENTAÇÃO COLETIVA, CONTAMINAÇÃO.

DESPERDÍCIO EM ALIMENTOS EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO BRASIL: COMO AVALIAR?

OLIVEIRA, DAIANE TEREZINHA DE
AGUSTINI, FABIOLA ERICA

MENEGHINI, SANDRA MARIA MARCONATO

Resumo: A perda de alimentos é uma questão crucial para a gestão de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN). O objetivo deste 
trabalho é demonstrar com quais fatores pode ser avaliado o desperdício em UAN’s, por meio de pesquisa bibliográfi ca. Avaliando os 
índices de que auxiliam na detecção do desperdício, torna-se claro que o mesmo é um fator importante, mas que se forem observados 
todos os critérios discutidos, pode ser controlado.

PALAVRAS-CHAVE: ALIMENTAÇÃO COLETIVA, DESPERDÍCIO, FATOR DE CORREÇÃO. 

ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS DE ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR

ROSSET, A.J.L.
SOLAGNA, T.
SCHMITT, V.

Resumo: O objetivo do estudo foi avaliar o estado nutricional de estudantes de uma escola pública do município de Guarapuava, PR. O 
estudo foi realizado com 152 crianças, com idade entre 7 a 10 anos, avaliando seus dados antropométricos. Observou-se em relação ao 
estado nutricional que 1,9% encontra-se com baixo peso, 17,1% com sobrepeso e 25,6% estão obesos. No geral, 44,6% das crianças 
apresentaram estado nutricional desfavorável.

PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, ANTROPOMETRIA, SAÚDE COLETIVA.

ESTADO NUTRICIONAL DE GESTANTES ATENDIDAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GUARAPUAVA-PR

SOLAGNA, THAÍS

Resumo: O objetivo do estudo foi avaliar o estado nutricional de gestantes sendo realizado com 15 mulheres, com idade entre 14 a 38 
anos que consultaram no período dos meses de agosto a setembro de 2016 em uma unidade de saúde do município de Guarapuava, 
utilizando dados de avaliação clínica, dietética, IMC gestacional e avaliação do consumo alimentar. Em relação ao diagnóstico nutricional 
53,33% estavam com o diagnóstico adequado e apenas 6,6% com obesidade.

PALAVRAS-CHAVE: GESTANTES, CONSUMO ALIMENTAR, ESTADO NUTRICIONAL.
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FORTIFICAÇÃO DE FERRO EM FARINHAS DE TRIGO E DE MILHO: 
ESTRATÉGIA DE COMBATE À ANEMIA FERROPRIVA NO BRASIL 

ROSINEK, ADRIANA.
AGUSTINI, FABIOLA.ERICA

OLIVEIRA, DAIANE TEREZINHA DE

Resumo: As consequências da defi ciência de ferro são inúmeras, previsíveis, têm impacto negativo nas diferentes fases da vida das 
crianças, adolescentes, adultos e idosos, podendo ser reversíveis ou não. O governo brasileiro, em sintonia com as recomendações 
internacionais e vontade política em minimizar a anemia entre os problemas de saúde pública, instituiu a fortifi cação das farinhas de trigo 
e milho com ferro, que passou a ser compulsória a partir de julho de 2004. O trabalho teve como objetivo realizar uma revisão da literatura 
sobre programas de fortifi cação de farinhas e analisar a programa brasileiro no combate à anemia ferropriva. O método de coleta de 
dados foi por meio de revisão de estudos científi cos: artigos indexados, manuais e documentos ofi ciais. 

PALAVRAS-CHAVE: ANEMIA FERROPRIVA, SAÚDE COLETIVA, SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO.

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL EM MULHERES E ASSOCIAÇÃO COM FATORES DE RISCO

POSSATO, MARICLAUDIA
GASPARETO, JANAINA CRISTINA IENSEN

Resumo: A obesidade é uma das principais epidemias modernas, sendo importante problema de saúde pública e estando associado a 
um aumento de doenças crônicas. O objetivo desse estudo é avaliar o IMC de mulheres de uma cidade do interior do Paraná, estimar a 
situação de sobrepeso e obesidade entre elas e associar aos fatores de risco que elas podem estar desenvolvendo. A média de idade 
das participantes foi de 41,17 anos. Das 17 mulheres avaliadas, 17,64% (n=3) encontram-se na faixa de obesidade, 23,52% (n=4) estão 
classifi cadas como eutrófi cas e 58,82% (n=10) das mulheres estão com sobrepeso. Os resultados de nosso estudo revelam que o exces-
so de peso é um distúrbio nutricional de relevância e está associado quando o IMC está elevado, sendo que esse resultado está ligado a 
diversos fatores de risco. Dentre eles, podemos citar a diabetes mellito, hipertensão arterial, resistência à insulina, dislipidemia, apneia, 
doenças cardiovasculares e entre outras.

PALAVRAS-CHAVE: OBESIDADE, ÍNDICE DE MASSA CORPORAL, FATORES DE RISCOS. 

LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA PRESENÇA DE FRAGMENTOS DE INSETOS EM ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS

ZERUTH, JOSIELE
BAGIO, TAINARA

MENEGACIO, ROSINEI KULIK

Resumo: O trabalho visa demonstrar os limites de tolerância para fragmentos de insetos em alimentos determinada pela RDC n° 14, 
de 2014, a qual estabelece os requisitos mínimos para avaliação de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos 
e bebidas. O desenvolvimento do trabalho foi através de pesquisa em legislação específi ca da área no site da ANVISA. Avaliando os 
dados encontrados, percebe-se que apesar da existência deste limite de presença de insetos nos produtos industrializados, as empresas 
precisam evitar ao máximo a contaminação dos alimentos pela presença de insetos.

PALAVRAS-CHAVE: ALIMENTAÇÃO COLETIVA, INDÚSTRIA DE ALIMENTOS, MICROBIOLOGIA DOS ALIMENTOS. 

OS BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

MATTOS, TATIELE MARIA
ALVES, DANIELE REMES ALVEZ

ZELINSKI, FLÁVIA PEREIRA LIMA

Resumo: O leite materno é um alimento natural e completo, que contém propriedades fundamentais para a o desenvolvimento infantil, 
prevenção de doenças e fortalecimento da relação entre mãe e fi lho. Assim, o Ministério da Saúde recomenda que a prática do aleitamen-
to materno deve acontecer de forma exclusiva nos seis primeiros meses de vida, pois nenhum outro tipo de leite ou alimento substitui com 
efi cácia as qualidades e vantagens proporcionadas pelo leite materno. Por isso, o objetivo desse trabalho foi fazer uma breve explanação 
sobre os benefícios do aleitamento materno para o desenvolvimento da criança, sendo fundamental a conscientização de sua importância 
para uma vida mais saudável.

PALAVRAS-CHAVE: ALIMENTO SAUDÁVEL, LEITE MATERNO, DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA.

PLANEJAMENTO DE CARDÁPIOS PARA FORMAÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS 

MATTOS, TATIELE MARIA
ALVES, DANIELE REMES ALVEZ

ZELINSKI, FLÁVIA PEREIRA LIMA

Resumo: Uma alimentação inadequada acarreta muitos problemas à saúde e com o passar do tempo cada vez mais tem aumentado os 
índices de obesidade, diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Muitos desses problemas devem-se a uma má alimentação, 
desregrada e inadequada, rica em alimentos saturados em gorduras, sal e açúcar. O presente trabalho visa demonstrar como uma ali-
mentação saudável e equilibrada resulta em benefícios para a saúde. Concluindo-se que para uma alimentação saudável e equilibrada 
não é necessário fazer dietas eliminando determinados alimentos, mas sim comer com equilíbrio e em quantidade sufi ciente para suprir 
as necessidades diárias.

PALAVRAS-CHAVE: ALIMENTAÇÃO COLETIVA, EDUCAÇÃO NUTRICIONAL, UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.
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PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: HISTÓRIA, CONDICIONALIDADES E PAPEL SOCIAL

VALUS, ELIANE
MENEGHINI, SANDRA MARIA MARCONATO

AGUSTINI, FABIOLA ERICA

Resumo: O Programa Bolsa Família foi criado em 2003 com a fi nalidade de combater a pobreza, a fome e a desigualdade no Brasil. Ele 
serve como um complemento de renda para as famílias que forem cadastradas no programa. A renda per capita dessas famílias não pode 
ultrapassar R$ 140,00 e o valor recebido depende da idade e do número de fi lhos, podendo variar entre R$ 32,00 e R$ 306,00 (Anizelli, 
2015).  Entre os inúmeros desafi os, estavam unifi car os programas setoriais de transferência de renda então existentes e consolidar o 
Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) como base de dados e de gestão do Bolsa Família. Este trabalho teve por objetivo 
relatar a história do PBF e os demais programas que o governo federal desenvolveu pensando nas melhorias para a população. O suces-
so do Bolsa Família é resultado dos esforços conjugados do governo federal, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, ajudando 
cerca de 13 milhões de famílias a sair da miséria e ter uma vida mais digna.      

PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE COLETIVA, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POBREZA.

SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL: ASPECTOS DE ABRANGÊNCIA

OLIVEIRA, DAIANE TEREZINHA DE
AGUSTINI, FABIOLA ERICA

Resumo: O saneamento básico é um conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de: abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais. A sua história é remota e 
seu desenvolvimento acarreta em benefícios à população. Este estudo objetivou resgatar a história do saneamento básico e a situação 
atual no Brasil, por meio dos últimos resultados divulgados em fontes ofi ciais. No geral, a situação no Brasil pode ser considerada sob 
controle, visto que dos aspectos estudados, apenas a coleta de esgoto ainda não chegou a todos os municípios do país.

PALAVRAS-CHAVE: COLETA DE ESGOTO, MANEJO DE RESÍDUOS, SAÚDE PÚBLICA. 

ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS: ESPECIFICAÇÕES E BENEFICIOS

ROSSERT, ANA JULIA LIEBER

Resumo: Os ácidos graxos se destacam por apresentarem efeitos benéfi cos a saúde humana, possuindo vários efeitos sobre a resposta 
imunitária e anti-infl amatório, assim o objetivo desse estudo foi identifi car na literatura existente a importância e os efeitos dos ácidos gra-
xos essenciais. Para estruturação deste estudo, realizou-se uma revisão bibliográfi ca de artigos publicados. Com 15 artigos encontrados, 
sendo utilizado apenas 7. Verifi cou-se que há muitas comprovações dos benefícios dos ácidos graxos apesar de ainda se ter grandes 
controvérsias a respeito da dosagem ideal a ser suplementada. 

PALAVRAS-CHAVE: ÁCIDOS GRAXOS, BENEFÍCIOS E DOENÇAS. 

APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS COMO PROPOSTA 
PARA REDUÇAÕ DE AGRAVOS NUTRICIONAIS E AMBIENTAIS

PINHEIRO, DÉBORA FERNANDES
BINKOSKI, ALANA

Resumo: É cada vez mais observado o aumento de resíduos sólidos em todo o país. O desperdício alimentar acaba causando um grave 
problema de saúde pública e de agravo socioambiental, com isso é cada vez mais debatido práticas de reutilização, uma delas é o apro-
veitamento integral dos alimentos. Além de servir como uma ótima fonte nutricional e energética, é uma ótima opção de coadjuvante para 
carências nutricionais decorrentes da baixa disponibilidade de alimentos em famílias de baixa renda. Com isso, realizou-se uma revisão 
de literatura nos últimos oito anos, explanando a importância do AIP no qual propicia muitos benefícios, como a redução da produção de 
lixo, redução de custos e fonte de enriquecimento nutricional nos alimentos. 

PALAVRAS-CHAVE: APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS, SUSTENTABILIDADE, DESPERDÍCIO. 

TRABALHOS DO CURSO DE PSICOLOGIA – COMUNICAÇÕES ORAIS

UM CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL SOBRE A DEFICIÊNCIA RELACIONADA AO FOLCLORE BRASILEIRO

PORFÍRIO, G. B.
SVENAR, F. T.

OLIVEIRA, C. D.

Resumo: O objetivo do presente trabalho é expor através de uma análise histórico-cultural o preconceito e o estigma criado sobre as pes-
soas defi cientes nas sociedades. Os materiais utilizados para este estudo foram as aulas ministradas em sala de aula em conjunto com 
pesquisa bibliográfi ca em livros. Percebeu-se a partir deste estudo que realmente a história e os elementos que compunham a sociedade 
em épocas antigas acabaram infl uenciando na visão que ela possui no presente. Também foi pensado em medidas de intervenção para 
que isso possa gradualmente transformar o preconceito e a discriminação em respeito e humanização para com a defi ciência.

PALAVRAS-CHAVE: DEFICIÊNCIA, FOLCLORE BRASILEIRO, ESTUDO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, HIDROCEFALIA. 
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AUTOESTIMA E A SOCIALIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA

IENSEN, EDIVANE REGINA
SANTOS, FERNANDA ALMEIDA

Resumo: Este trabalho refere-se ao desenvolvimento de práticas de estágio, junto à idosos que participam de grupos de convivência, 
tendo como principal objetivo o desenvolvimento de práticas que fortalece vínculos e a melhora na autoestima dos participantes. No pri-
meiro trimestre de 2016 foi desenvolvido atividades em pareceria com o Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, no município 
de Guarapuava, onde foram desenvolvidas práticas de Intervenção com a fi nalidade de incentivar a pessoa idosa a socializar-se e a 
resgatar sua autoestima, bem como o convívio e a qualidade de vida das pessoas favorecidas pela instituição. No campo de intervenção, 
foram realizadas atividades grupais e individuais, buscando promover a oportunidade aos idosos de socializar-se visando à criação de 
laços sociais, reduzindo assim os efeitos da solidão e isolamento por meio de atividades interativas. As atividades foram usadas como 
instrumento para atingirmos os objetivos propostos. Dessa forma, durante as atividades com o grupo de idosos, muitos dos participantes 
demonstraram satisfação e até mesmo sugeriram outros temas ao grupo.

PALAVRAS-CHAVE: PSICOLOGIA, IDOSO, SOCIALIZAÇÃO. 

AVALIAÇÃO PSICOLOGICA: CONCEITOS E POSICIONAMENTO ÉTICO

LOPES, PATRÍCIA SILVA
TADRA, MYLENA LOPES

BELIN, FELIPE BINI

Resumo: O presente trabalho refere-se à temática da avaliação psicológica, seus conceitos fundamentais, bem como a implicação 
ética para o trabalho do psicológico que utiliza desse instrumento como fonte de pesquisa, diagnóstico e intervenção. Teve como base 
o desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfi ca sobre a temática da Avaliação Psicológica, buscando explicitar algumas das situações 
onde esse instrumento deve ser aplicado pelo psicólogo, levando em consideração o conhecimento técnico, teórico e, sobretudo, ético. 
A avaliação psicológica é uma importante ferramenta de trabalho do psicólogo em relação, auxiliando-o no processo amplo de psico-
diagnóstico, sendo assim, é necessário que o profi ssional de Psicologia utilize esse instrumento a partir do que é previsto pelo Código 
de Ética do profi ssional de Psicologia. Por fi m, necessário ressaltar que o psicólogo, munido dos instrumentos para a realização de um 
processo avaliativo, deve conduzir sua prática a partir de um compromisso ético, fundamentado e consistente, respeitando a subjetividade 
do sujeito atendido.

SERVIÇOS PSICOLÓGICOS MEDIADOS POR COMPUTADOR

OLIVEIRA, FLÁVIA APARECIDA MIZERSKI DE
ROSA,  TAYNARA CASSIMIRO DALA

Resumo: Os avanços dos meios tecnológicos de comunicação proporcionaram à Psicologia o desenvolvimento de uma proposta inova-
dora para realização de atendimentos psicoterapêuticos, sendo estes mediados por computador. Este trabalho consistiu em uma revisão 
bibliográfi ca, realizada a partir de diferentes fontes de pesquisas tais como: Conselho Federal de Psicologia, Scielo, Pepsic, e-Psico. Nos 
Estados Unidos e na Europa a psicoterapia via internet é utilizada comercialmente, por sua vez, no Brasil vem sendo desenvolvida em 
caráter exclusivamente experimental, submetida a condições estabelecidas pela Resolução 11/2012 do CFP. O objetivo do atendimento 
online é facilitar o atendimento psicológico à pessoas que por algum motivo são impedidas de se locomoverem, seja por limitações físicas 
ou psicológicas. Assim, a internet age como um meio facilitador e atua através de diferentes meios de comunicação síncronas ou assín-
cronas (Skype, Facebook, Chat, E-mail, Mensagens de texto...).

PALAVRAS-CHAVE: PSICOLOGIA. ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ONLINE. MEIOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICAÇÃO.

PSICOLOGIA E JUSTIÇA RESTAURATIVA

DE PAULA, MARIA LÚCIA Z
BONA, CARLA MARIANNE F.

ZANCO, FRANCIELLE MORES

Resumo: O presente trabalho tem o intuito de discorrer sobre a Justiça Restaurativa e como vem sendo aplicada. Trata-se de uma pes-
quisa bibliográfi ca, na qual, as principais fontes de pesquisa foram artigos científi cos. A Justiça Restaurativa é um modelo de justiça não 
comumente utilizada, visa à reparação de danos e o atendimento das necessidades de todos os envolvidos em atos que podem ser tanto 
um crime, como qualquer outro tipo de confl ito, esse tipo de trabalho é feito através de grupos onde são mediados por profi ssionais. Essas 
técnicas trazem uma justiça de forma mais humanizada, pois atua se preocupando com a integridade dos envolvidos, dando voz á eles 
para que expressem seus sentimentos e emoções, pratica que não é característica da justiça tradicional. Assim concluímos que a Justiça 
Restaurativa traz uma alternativa para a não violência, humanizando o sistema judiciário de forma ética e social.

PALAVRAS-CHAVE: JUSTIÇA RESTAURATIVA, PACIFICAÇÃO SOCIAL, AMPARO, MEDIADORES, SISTEMA JUDICIÁRIO.
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COMO ENCONTRAR UM SENTIDO DIANTE DE UM DIAGNOSTICO DE UMA DOENÇA,  SOB A PERPECTIVA DA LOGOTERAPIA 

ALMEIDA, FERNANDA SANTOS
KLUGGER, EDIVANE REGINA

CORRÊIA, ANELIZE

Resumo: Este trabalho apresenta uma revisão teórica sobre a hospitalização e os sentimentos emergidos após o diagnóstico de uma 
doença, onde afeta psicologicamente, fi sicamente, emocionalmente não apenas o paciente diagnosticado mas seus familiares. A atuação 
do psicólogo é de extrema importância para manejar os sentimentos disfuncionais que causam grande sofrimento e desespero quando 
não canalizado, ou seja, quando não dado um sentido existencial o sofrimento é algo concreto que desestabiliza fi sicamente emocional-
mente e psicologicamente o individuo. Para fazer a intervenção buscaram-se conceitos da abordagem psicoterápica, Logoterapia de Vic-
tor E. Frankll que denota que o individuo não é determinado, ele é livre para fazer uma escolha, uma atitude que pode ser passiva frente 
o acontecimento ou ativa, que motiva a enfrentar a situação desenvolvendo sua resiliência. Esta pesquisa busca expor a importância do 
papel do psicólogo junto a equipe multidisciplinar para fornecer uma melhor qualidade de vida em momentos de dor e desesperança. 

PALAVRAS-CHAVE: HOSPITAL. DOENÇA. SOFRIMENTO. LOGOTERAPIA.

AUTISMO: CARACTERÍSTICAS E DIAGNÓSTICO

TELASKA, TATIELE DOS SANTOS
SAPLAK, TATIANE

MACARÃO, LETICIA CRISTINA

Resumo: O autismo é um dos transtornos globais do desenvolvimento, apresenta alterações nas habilidades comunicativas e sociais.  
O presente trabalho tem como objetivo discutir sobre as características do autismo e as difi culdades de realizar um diagnostica preciso. 
Neste artigo revisou-se a literatura recente sobre as características do autismo e o diagnósticos que tem sido usado para o autismo, 
usando-se livros e artigos publicados nas bases Scielo e Pubmed. Diante do exposto, nota-se a pessoa autista apresenta défi cits na área 
social, na linguagem, comunicação, no comportamento e pensamento. Com relação ao diagnóstico, percebe-se que há difi culdade na 
realização do mesmo, entende-se que é fundamental um olhar interdisciplinar, que poderá indicar aspectos mais precisos. 

PALAVRAS-CHAVE: DIAGNÓSTICO, AUTISMO, CARACTERÍSTICAS. 

A APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

TELASKA, TATIELE DOS SANTOS
MACARÃO, LETICIA CRISTINA

SCHUARTZ, ANA CRISTINA PEDROSO

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo apresentar uma discussão sobre a questão da aplicação da Justiça Restaurativa nos 
crimes contra a dignidade sexual. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfi ca em livros e artigos. Os crimes contra a dignidade 
sexual incluem: crimes contra a liberdade sexual, crimes sexuais contra vulneráveis, lenocínio e tráfi co para prostituição ou outra forma 
de exploração sexual e ultraje público ao pudor. No intuito de atender aos objetivos propostos usou-se a pesquisa bibliográfi ca, em livros 
e artigos. Como resultado, considera-se que é uma medida efi ciente de tal forma que envolve a vítima, o agressor e a comunidade.

PALAVRAS-CHAVE: JUSTIÇA RESTAURATIVA, CRIMES, COMUNIDADE.

MUTISMO SELETIVO: UMA EXPLICAÇÃO PARA O SILÊNCIO DA CRIANÇA
LUZ, ANA KAREN DA

MELO, ELAINE APARECIDA MARQUESINE

Resumo: Buscou-se através de pesquisas bibliográfi cas e atendimentos psicológicos do paciente em práticas de estágio curricular, apre-
sentar as características de uma desordem psicológica chamada de Mutismo Seletivo, também chamado de MS. Serão apresentadas 
também algumas formas de tratamento e possíveis intervenções psicológicas, e os resultados, e as problemáticas que podem aparecer 
advindas do MS. Apesar deste distúrbio atingir 7 de 1.000 crianças, existem poucos escritos sobre ele e profi ssionais habilitados para o 
diagnóstico e tratamento.

PALAVRAS-CHAVE: MUTISMO, SILÊNCIO, CRIANÇA, SELEÇÃO. 

A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TELASKA, TATIELE S.
GASPARETTO, FERNANDA DE C.

FIGUEIREDO, DANIELLE S. DA SILVA

Resumo: Este trabalho é resultado do Projeto Florescer do Ser Humano, desenvolvido como projeto de extensão da RealClin, clínica 
da Faculdade Campo Real, e teve como objetivo auxiliar no processo da aquisição de aprendizagem de crianças com idade entre 7 e 8 
anos, matriculados no 3º ano do ensino fundamental em uma escola pública de Guarapuava. A metodologia empregada baseou-se na 
confecção de instrumentos musicais de percussão a partir de materiais recicláveis, audição de músicas clássicas, atividades de pinturas, 
desenhos, leitura e conto de histórias, plantio e cultivo de fl ores, e refl exão sobre valores morais e éticos. Os resultados foram observados 
no decorrer do projeto, onde os alunos apresentaram desenvolvimento na leitura e na coordenação motora, desenvolveram sua criativi-
dade no manejo das atividades, aprenderam e praticaram o companheirismo e o respeito mútuo.   

PALAVRAS-CHAVE: MUSICALIZAÇÃO, INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, DESENVOLVIMENTO COGNITIVO.
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TRABALHOS DO CURSO DE PSICOLOGIA - PAINÉIS

O PSICÓLOGO NOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL

KWIATKOWSKI, BEATRIZ
BYCZKOVSKI, KATARINE LUY

BUDEL, PATRÍCIA

Resumo: Esse trabalho visa contemplar uma possível atuação do Psicólogo em instituições. O Poder Executivo contempla as prefeituras 
e o Legislativo as Câmaras de Vereadores, estes campos confi guram instituições onde ainda o profi ssional de Psicologia não se faz 
presente. A partir disso, propõem-se através deste trabalho esta nova atuação da Psicologia. Esta nova proposta possibilitará uma melhor 
relação entre os funcionários, bem como o entendimento sobre a função de cada um dentro da referida instituição. Através do estudo 
bibliográfi co foi possível defi nir que as melhores formas de intervenção seriam as atividades grupais voltadas para a coesão de grupo; 
palestras sobre a conscientização a respeito do papel de cada sujeito dentro da instituição e dinâmicas. Visto que o trabalho do psicólogo 
tem grande espaço de signifi cação social, esta atuação se torna efetiva além de propor mudanças signifi cativas para todos os setores 
dentro dos poderes Legislativo e Executivo. 

PALAVRAS-CHAVE: PSICOLOGIA NAS INSTITUIÇÕES, PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL, PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO. 

INTERVENÇÃO DA PSICOLOGIA NO CENÁRIO DA POLÍTICA

AZEVEDO, LUCIANE
GOMES, MARISSE

ALMEIDA, ANA PAULA

Resumo: Neste estudo objetivou-se propor um novo campo de trabalho para o Psicólogo, no intuito de criar um processo de seleção de 
candidatos aptos a atuarem na Administração Pública brasileira. A metodologia proposta é estabelecer meios pelos quais uma equipe 
multidisciplinar pode atuar na seleção de políticos. A equipe seria composta por um Psicólogo, o qual acompanharia o sujeito antes e du-
rante o mandato, um Médico Psiquiatra, o qual atestaria a aptidão mental para o cargo e um Administrador para atestar os conhecimentos 
do sujeito na gestão pública. A partir dos dados obtidos, sugerem-se possíveis métodos para auxiliar nesse processo, almejando maior 
visão crítica em relação aos futuros representantes e, assim, formando profi ssionais capacitados para a atuação na política.

PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICA, ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO, PROCESSO DE SELEÇÃO. 

ANSIEDADE: CAUSA DO MAU DESEMPENHO NAS PROVAS BIMESTRAIS

LUZ, DEBORA DA
MORICI, EDUARDA CRISTINA DE LIMA

BOSTELMANN, ELIS VANESSA

Resumo: O termo “ansiedade” tem várias defi nições nos dicionários não técnicos: afl ição, angústia, perturbação do espírito causada 
pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo, entre outros. Diante disso, o presente trabalho visa mostrar aos acadêmicos 
da Faculdade Campo Real como a ansiedade atrapalha o desempenho do aluno no período de provas, e como o papel do psicólogo é 
fundamental para auxiliar durante o processo em que a pessoa sofre transtornos por causa da ansiedade.

PALAVRAS-CHAVE: ANSIEDADE, PERÍODO DE PROVAS, DESEMPENHO.

REFLEXÕES SOBRE A MORTE NO CONTEXTO HOSPITALAR

OLIVEIRA, FLÁVIA APARECIDA MIZERSKI DE
ROSA,  TAYNARA CASSIMIRO DALA

Resumo: Com o crescente consumismo presente na sociedade no século XXI, a morte vem sendo vista de modo a suspender a produ-
tividade do ser humano, o denominando como um sujeito inútil, frágil, impedindo que as pessoas encarem a morte como realmente é: 
um processo natural da vida. Na sociedade tradicional, onde os recursos médicos eram escassos, a morte era enfrentada de modo mais 
pacífi co. Nos dias atuais, devido aos avanços tecnológicos, a medicina propôs métodos diagnósticos e terapêuticos, com o objetivo de 
prolongar a vida. A partir deste contexto, o trabalho tem como objetivo refl etir sobre questões bioéticas, cuidados paliativos com o paciente 
hospitalizado, a temática da morte no contexto hospitalar, qualidade de vida e também identifi ca a necessidade de incentivar o estudo 
da tanatologia nos cursos da saúde, pois muitos profi ssionais são ensinados a “salvar vidas”, mas não sabem como lidar com a morte.

PALAVRAS-CHAVE: PSICOLOGIA HOSPITALAR. BIOÉTICA. TANATOLOGIA. CUIDADOS PALIATIVOS. 
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TERAPIA MEDIADA POR COMPUTADOR

PROTCZ, EMANUELE
MARTINS, DANIELLI

LAUTERIO. ROSILDA

Resumo: A psicologia virtual é uma nova vertente de atendimento psicológico, sendo considerada pelo Conselho Federal de Psicologia 
uma técnica que, ainda, necessita de pesquisas globais para melhor compreensão e avaliação de resultados. Para o desenvolvimento 
desta pesquisa foram usados artigos científi cos, indexados nas plataformas Scielo e portais do CRP e CFP. Abordados os temas: Leis 
que regulamentam o atendimento Psicológico mediado por computador, bem como atuação e conduta. Nesse sentido, o atendimento 
via internet poderá ocorrer quando o paciente se encontra impossibilitado de comparecer ao atendimento presencial, também é possível 
realizá-lo em teor de pesquisa ou consultoria profi ssional. Mesmo nesse contexto de atendimento, o Código de Ética deve ser respeitado 
na íntegra, bem como outras ressalvas inerentes a esse tipo de atendimento, sua regulamentação via cadastro na internet e número de 
registro do profi ssional. Pode-se inferir que, o uso das tecnologias vêm acontecendo em todos os âmbitos profi ssionais, porém, essa 
abertura é delicada no que se refere ao atendimento psicológico, uma vez que o contato direto é considerado ferramenta primordial na 
construção do vínculo, bem como a observação corporal do paciente e sua resposta ao atendimento. 

PALAVRAS-CHAVE: PSICOLOGIA, INTERNET, ÉTICA.

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO JURÍDICO NO SISTEMA PRISIONAL

MICUSKA, PALOMA
PONTAROLO, HELEN C

RIBEIRO, CAMILLA

Resumo: A atuação do psicólogo diz respeito à reintegração e reconstrução social do detento com o objetivo de tornar a sociedade mais 
ciente de que esse sujeito necessita de oportunidade para a reconstrução de sua vida. Além disso, o Psicólogo Jurídico também deve fa-
zer um planejamento da reestruturação familiar do presidiário, fortalecendo os vínculos familiares. Sendo assim, a atuação do Psicólogo, 
vêm com o desafi o de promover mudanças positivas na vida do apenado, no sentido de ser tratado sem qualquer tipo de discriminação a 
seu passado. A sociedade deve se tonar mais ciente de que quando o sujeito sair em liberdade estará convivendo novamente entre nós, 
e que a melhor forma de ajudá-lo será dando-lhe uma nova chance, para que o mesmo não volte à cometer novos delitos.
PALAVRAS-CHAVE: A PSICOLOGIA NA REINTEGRAÇÃO PENAL, PSICÓLOGO JURÍDICO, ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO JURÍDICO, 

O PSICÓLOGO E O SISTEMA PRISIONAL.

TERAPIAS ALTERNATIVAS: UMA QUESTÃO ATUAL EM PSICOLOGIA

PROTCZ, EMANUELE
MARTINS, DANIELLI

LAUTERIO. ROSILDA

Resumo: O número de pessoas que usam terapias alternativas é elevado, buscando o equilíbrio do corpo e da mente, tentando amenizar 
os sintomas ou evitar o surgimento de doenças. As terapias alternativas visam auxiliar e complementar outros tratamentos, mas não 
substituem de forma alguma os tratamentos médicos, psicológicos ou psiquiátricos. Esse trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfi ca 
de diversos autores sobre terapias alternativas. Existem terapias alternativas que são aprovadas e outras não pelo Conselho Federal 
de Psicologia. No Art. 1º do Código de Ética é citado as responsabilidades gerais do Psicólogo que é, prestar serviços psicológicos em 
condições de trabalho efi cientes, de acordo com os princípios e técnicas reconhecidos pela ciência, pela prática e pela ética profi ssional, 
caso ao contrário poderá ser julgada pelo CRP (Conselho Regional de Psicologia). Dessa forma, compreende-se que algumas técnicas 
complementares como a acupuntura e a hipnose são aprovadas pelo Conselho Federal de Psicologia, mas também existem várias que 
não são aprovadas.

PALAVRAS-CHAVE: PSICÓLOGOS, TERAPIAS ALTERNATIVAS, BEM ESTAR, ATUALIDADE.

TRABALHOS DO CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA – COMUNICAÇÕES ORAIS

O LUTADOR JOSÉ ALDO COMO MITO NA PUBLICIDADE DA TNT ENERGY DRINK

BONIFÁCIO, MARIANA DE CAMPOS

Resumo: o presente trabalho analisa as características do discurso publicitário no comercial de TV veiculado pela TNT Energy Drink, 
nomeado como “Forjada à porrada”. Este comercial utiliza a imagem do lutador de MMA José Aldo como um rei. A proposta do estudo 
é analisar as características discursivas para entender a construção da imagem do lutador a partir do conceito de mito. Como resultado 
da análise, percebe-se que a mitologia individual é utilizada na construção da propaganda, exercendo infl uência na imagem da marca.

PALAVRAS-CHAVE: MITOLOGIA, PUBLICIDADE, TNT ENERGY DRINK, JOSE ALDO, ANÁLISE DO DISCURSO. 
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NOVAS FAMÍLIAS: O DESAFIO ATUAL DA PUBLICIDADE

JORGE, JONAS MOREIRA

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo destacar a evolução do conceito de família perante a realidade social atual, bem como 
os refl exos causados na publicidade brasileira. Para tanto, serão analisadas três peças publicitárias veiculadas em redes sociais. A pri-
meira da C&A, publicada em razão do dia dos pais, celebrando a surpresa por meio da mistura e da ousadia; a segunda pertencente à 
Johnson’s, divulgada fora de datas comemorativas, mas que celebra a descoberta de ser pai; e uma terceira do Banco do Brasil Seguros. 
Compondo-se de três campanhas distintas, que além de serem veiculadas nacionalmente, representam a atenção com a evolução da so-
ciedade. Sendo assim, pretende-se demonstrar a importância de tais veiculações que tendem a colaborar com a visibilidade e aceitação 
social diante das novas confi gurações de família.

PALAVRAS-CHAVE: FAMÍLIA, PUBLICIDADE, IGUALDADE.

A BELEZA QUE OS OLHOS NÃO VEEM

ROCCO, ELAINE

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo a análise do uso do corpo feminino nas campanhas da marca de lingerie e cosméticos 
norte-americana Victoria’s Secret de 2014, será investigado o anúncio titulado “The Perfect “Body”, como ele pode ser mal interpretado 
e também será explorado os estereótipos implantados nas mulheres, estas sendo vítimas do que a mídia impõe como beleza, a roupa 
da moda ou o cabelo do ano, onde se vê a campanha declarando o que é o “corpo perfeito”, mas este assunto vem sendo discutido e 
tomando cada vez mais forças de que esse padrão não existe. Tendo em vista que esse é um tema com ampla discussão, pois, hoje as 
mulheres lutam por seus direitos de igualdade entre elas mesmas e que não há uma beleza pré-defi nida, será usado fragmentos teóricos 
para revelar que a propaganda é uma peça chave para atingir quem ela deseja.

PALAVRAS-CHAVE: BELEZA, MULHER, CORPO

POSICIONAMENTO REGIONAL NA COMUNICAÇÃO DO REFRIGERANTE CINI

BONETE, LUIS HENRIQUE
LIMA, PAMELA CAROLINE

Resumo: Muitas empresas têm voltado sua comunicação para o público regional, buscando a aproximação com os clientes e a fi deliza-
ção da marca. A fabricante de refrigerantes Cini seguiu esse caminho, com a campanha de 2015, usando linguagem regionalista. O obje-
tivo dessa pesquisa é entender a estratégia usada pela Cini para estabelecer seu posicionamento de mercado e a criação da campanha, 
analisando a linguagem publicitária e suas decisões de mercado, apresentando também o resultado em vendas e a possível criação de 
proximidade com a sua segmentação. 

PALAVRAS-CHAVE: PUBLICIDADE, REGIONALISMO, REFRIGERANTE, CINI, POSICIONAMENTO

ESTRATÉGIA DE MARKETING USADA PELA NETFLIX NA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO PARA A ESTREIA DA SÉRIE 
STRANGER THINGS

OLIVEIRA, NICOLY CRISTINA ROCHA DE
SCHNEIDER, ANDRÉIA TIEMME

Resumo: Temos como objetivo desta pesquisa, analisar quais foram as estratégias de marketing utilizadas para anunciar a estreia da 
série Stranger Things (Coisas Estranhas) da provedora Global: Netfl ix. A empresa concentra-se em duas ferramentas principais para 
desenvolver suas estratégias de marketing: A primeira é a coleta e análise de dados e, a segunda é prever e acreditar o que os adeptos 
irão gostar. As peças da campanha são complementares; estrategicamente pensadas e apresentadas para despertar o interesse dos 
atuais 80 milhões de assinantes universais, aproximadamente. Nosso trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória pois, para desenvol-
vê-lo, empregaremos como método, a análise das referências bibliográfi cas: MENEGHETTI, Sylvia Bojunga Comunicação e marketing: 
Fazendo a diferença no dia-a-dia de organização da sociedade civil, sites na internet e as postagens feitas no próprio facebook da Netfl ix. 
Espectadores aguardaram ansiosamente a estreia de Stranger Things, que alcançou predominância imediata.

PALAVRAS-CHAVE: STRANGER THINGS, MARKETING, NETFLIX. 

MARKETING DE CONTEÚDO E SUA RELAÇÃO COM OS BLOGS

ZIELINSKI, BIANCA
WOYCIECHOSWSKI, LUCAS

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo elucidar o signifi cado de Marketing de Conteúdo com citações de Vitor Peçanha, co-
fundador da Rock Content, maior empresa de marketing de conteúdo do Brasil. Além disso, mostrar a importância dessa ferramenta do 
marketing para os dias atuais, uma vez que a sociedade tenha entrado um uma nova fase, conhecida por “era da participação”. Nesse 
novo cenário, o público busca por marcas que ofereçam muito mais do que produtos, elas precisam trazer algum valor. O trabalho ainda 
aborda a importância dos blogs para as empresas, uma vez que esses canais de comunicação possuem forte poder de interação. Ca-
rolina Frazon ainda cita algumas vantagens da parceria de empresas com blogs, como por exemplo, mais visibilidade da empresa e o 
relacionamento mais “íntimo” com o público. 

PALAVRAS-CHAVE: MARKETING DIGITAL. MARKETING. BLOGS.
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EFEITOS DE SENTIDOS (RE)PRODUZIDOS NA PEÇA PUBLICITÁRIA  L’ODYSSÉE DE CARTIER: REDES DE MEMÓRIA E 
MODOS DE SUBJETIVAÇÃO

CARSOSO, ALANA ISABELA

Resumo: A língua movimenta toda a sociedade desde os tempos mais remotos, sendo de suma importância para o desenvolvimento da 
humanidade. Contudo, a linguagem possui segredos que muitas vezes passam despercebidos por olhos famintos e sem tempo, e para 
desvendar esses segredos, uma analise profunda da língua deve ser realizada, já que, buscar compreende - lá sem superfi cialidades, 
pode ser a resposta para entender como a sociedade se organiza atualmente. A pesquisa tem por objetivo principal analisar interdiscursi-
vamente a atualidade da narrativa mítica presente no fi lme L’Odysséede Cartier (2012), a luz dos pressupostos teóricos metodológicos da 
análise do discurso de orientação francesa, notadamente a partir dos conceitos de memória, enunciado e sujeito. Nossas observações se 
voltam para a onça, personagem principal, como representação totêmica no discurso, ou seja, a análise da escolha do animal represen-
tante da marca. O método a ser utilizado para o desenvolvimento da pesquisa é de caráter bibliográfi co. Ao longo do trabalho, busca-se 
identifi car, através das redes de memória, como se realizam a construção atual do discurso, quais ferramentas são mais utilizadas para 
o seu desenvolvimento e seus efeitos de sentido. 

PALAVRAS-CHAVE: MEMÓRIA. DISCURSO. PUBLICIDADE.

TRABALHOS DE PÓS GRADUAÇÃO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA O MOTORISTA DE ÔNIBUS

MARON, BRUNO DE ANDRADE

Resumo: A função de motorista de ônibus do transporte coletivo representa um papel bastante importante na sociedade, a de transportar 
pessoas com segurança e agilidade, porém o seu trabalho esconde alguns riscos ocupacionais a saúde e ao bem estar do trabalhador, 
estes agentes são na maioria das vezes físicos e durante o turno de trabalho podem agravar o bem estar do motorista de maneira a 
comprometer a sua integridade física e psicológica. Utilizar-se-á da análise de artigos e de referências bibliográfi cas, com utilização do 
método dedutivo, a respeito da vibração de corpo inteiro, com o objetivo de tentar esclarecer a dúvida que rodeia esse contingente de 
trabalhadores, verifi cando-se se é cabível ou não o adicional de insalubridade aos motoristas de ônibus, por estarem expostos a este risco 
físico – vibração de corpo inteiro – que pode provocar diversas enfermidades.

PALAVRAS-CHAVE: RISCOS OCUPACIONAIS, MOTORISTA, ÔNIBUS, INSALUBRIDADE, VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO.

REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA VERSUS ENTENDIMENTO TRF 4ª REGIÃO

BOTAN, LORRANE ROCETI
NUNES, DANIELA

Resumo: O Benefício de Prestação Continuada, também denominado de Benefício Assistencial está previsto no artigo 203, V, Cons-
tituição Federal e regulamentado pela Lei nº 8.742/1993, garantindo ao idoso com 65 anos ou mais e ao defi ciente que não possuam 
meios de prover a própria subsistência nem de tê-la provido pela sua família o pagamento de um salário mínimo mensal, contudo a 
Lei regulamentadora prevê como requisito da miserabilidade renda per capita familiar até ¼ do salário mínimo. Entretanto, o Supremo 
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entenderam que o critério legal é insufi ciente para analisar a miserabilidade, admitindo 
outros meios de prova. Assim, esse trabalho traz uma revisão bibliográfi ca, com a utilização do método de abordagem dedutivo, sobre o 
entendimento do TRF da 4ª Região referente ao critério da miserabilidade, ao analisar decisão proferida pelo Tribunal, a fi m de cumprir 
com os objetivos e fundamentos elencados na Constituição Federal. 

PALAVRAS-CHAVE: BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, MISERABILIDADE, ENTENDIMENTO TRF4. 

OBRIGATORIEDADE DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA MOTORISTAS PROFISSIONAIS

NUNES, DANIELA
LICOVISKI, JEAN CARLOS

Resumo: A Lei nº 13.103/2015 denominada de Lei dos Motoristas trouxe inovações para o Direito do Trabalho, em especial quanto à 
obrigatoriedade de realização de exame toxicológico de janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias para admissão, desligamento e 
exames periódicos de motoristas profi ssionais, categorias C, D e E da Carteira Nacional de Habilitação, custeada pelo empregador, sendo 
regulamentada pela Portaria MTPS nº 116/2015, sendo que foi suscitada a inconstitucionalidade da referida lei perante o STF (ADI 5322). 
Dessa maneira, esse trabalho traz uma revisão bibliográfi ca, com a utilização do método de abordagem dedutivo, sobre a necessidade 
da realização do exame toxicológico para motoristas profi ssionais e as medidas a serem adotadas pelo empregador para cumprimento da 
legislação trabalhista, evitando, assim, a lavratura de auto de infração pela autoridade do Ministério do Trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: EXAME TOXICOLÓGICO. MOTORISTAS PROFISSIONAIS. ADI 5322. 
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JUSTIÇA RESTAURATIVA: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES

LICOVISKI, JEAN CARLOS

Resumo: A Justiça Restaurativa, alvo desse trabalho por meio de pesquisa bibliográfi ca, é um complemento no ambiente jurídico bra-
sileiro que tem o condão de criar um ambiente participativo e cooperativo, com a presença das partes da ofensa e de membros da 
comunidade, com foco nas necessidades da vítima e a responsabilidade de reparar o dano por parte do ofensor. A justiça restaurativa 
vislumbra a efetiva participação das partes em três pilares, como explica Howard Zehr, com foco no dano cometido, nas necessidades 
e no engajamento de quem possui legítimo interesse na solução do caso. Essa solução não substitui a pena, mas permite a fi nalização 
do dano, permitindo a atuação das partes envolvidas de forma direta, criando a sensação de um resultado positivo na perspectiva dos 
interesses dos envoltos ao ambiente restaurativo, contrariando o rito padronizado, de aplicação de pena pelo Estado.

PALAVRAS-CHAVE. JUSTIÇA RESTAURATIVA, PROCESSO PENAL, PUNITIVO, RESTAURATIVO. 

JUSTIÇA RESTAURATIVA X INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL

PEREIRA, THIAGO RIBEIRO

Resumo: Fruto de pesquisa bibliográfi ca, o presente trabalho tem por objeto a Justiça Restaurativa. O direito penal é aliado à corrente 
retributiva e traz como consequência da prática de um ilícito penal a aplicação de uma sanção, seja ela uma pena privativa de liberdade 
ou pena alternativa. De outro lado surge como modelo alternativo a justiça restaurativa, baseada em um conceito de composição entre o 
ofensor e o ofendido, visando restaurar os sofrimentos da vítima.

PALAVRAS-CHAVE: JUSTIÇA RESTAURATIVA, DIREITO PROCESSUAL PENAL, PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE OU 
OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL. 

JUSTIÇA RESTAURATIVA NOS CRIMES CONTRA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA

GARCIA PACHECO, CARLOS AUGUSTO

Resumo: Os crimes contra a Administração Pública sempre foram belos exemplos de crimes onde a impunidade reinava. Apesar de 
este quadro estar sendo alterado com a punição dos agentes, ainda existe uma lacuna na “reeducação”. Assim, a Justiça Restaurativa 
deve ser utilizada, colocando o agente em contato direto com os danos e vitimas de sua conduta, tendo a chance de poder reparar. Um 
verdadeiro, processo de reeducação, visando à minimização e até mesmo a eliminação de reincidência e danos. 

PALAVRAS-CHAVE: JUSTIÇA RESTAURATIVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REEDUCAÇÃO. 

JUSTIÇA RESTAURATIVA NO INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS

SANTINI, LEONARDO DA COSTA

Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar a aplicabilidade da justiça restaurativa para solução de confl itos relativos ao inadimple-
mento da prestação de alimentos. Utilizou para tal análise uma revisão bibliográfi ca atualizada e consulta às principais jurisprudências 
nacionais. Teve como conclusão que a justiça restaurativa é um método que pode ser aplicado à solução dos confl itos entre devedores 
e credores de prestação de alimentos e que por ser mais social e menos judicializado torna menos traumática a solução do confl ito. 

PALAVRAS-CHAVE: JUSTIÇA, RESTAURATIVA, ALIMENTOS. 

LIPOFUSCINOSE CEROIDE NEURONAL (NCL2): ESTUDO DE CASO

RENZI, DANIELE FERNANDA
GARCIA, LUANA

Resumo: As Lipofuscinoses Ceróides Neuronais (NCL) fazem parte de um grupo de doenças neurodegenerativas caracterizadas pelo 
acúmulo de lipofuscina no interior de células neuronais e extraneuronais. Essa doença é causada por uma defi ciência enzimática, cuja 
mutação pode ocorrer em distintos genes com sintomatologia especifi ca. O presente estudo de caso, foi realizado com uma paciente 
portadora de NCL infantil do tipo 2, a qual pode ser diagnosticada entre os três e quarto anos de idade em crianças previamente sadias, 
que passam a apresentar os sintomas. Tendo como objetivo elucidar as etapas do diagnóstico e desenvolvimento da doença, o trabalho 
visa orientar indivíduos com casos de NCL na família ou que possuem pouco conhecimento a respeito da patologia. 

PALAVRAS-CHAVE: LIPOFUSCINOSE CERÓIDE NEURONAL TIPO 2. DOENÇA DE DEPÓSITO LISOSSÔMICO. ACHADOS 
DIAGNÓSTICOS. EXAMES MOLECULARES.. 

ESTADO NUTRICIONAL, CONSUMO ALIMENTAR E CONHECIMENTO SOBRE NUTRIÇÃO DE ESCOLARES EM GOIOXIM-PR

LEITE, KARINA

Resumo: A formação de hábitos alimentares saudáveis começa desde o aleitamento materno e se consolida com o passar dos anos. 
Com objetivo avaliar o estado nutricional e o consumo alimentar de crianças da rede municipal de Goioxim-PR em relação ao conheci-
mento sobre nutrição nas diferentes series do ensino fundamental. A pesquisa será realizada com os alunos do terceiro ao quinto ano, 
com autorização dos pais ou responsáveis e dos próprios alunos, será aferido o estado nutricional, através do peso e estatura. Cada um 
será responder também dois questionários sobre conhecimentos em Nutrição e outro questionário de consumo alimentar adotado pela 
Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar onde avalia o consumo alimentar nos últimos sete dias. Espera-se identifi car as crianças que 
apresentam risco nutricional e as possíveis falhas sobre as informações repassadas aos escolares. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTADO NUTRICIONAL, CRIANÇAS, CONSUMO DE ALIMENTOS E SAÚDE ESCOLAR.



5912º Encontro de Iniciação Científi ca e 12ª Mostra de Pós-Graduação

ESTILO ALIMENTAR E OCORRÊNCIA DE COMPULSÃO ALIMENTAR EM ACADÊMICOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO: 
UMA REVISÃO DE LITERATURA 

FLORINTINO, CAMILA DA SILVA

Resumo: O objetivo do estudo é avaliar o estilo alimentar e ocorrência de compulsão alimentar e relacionar com o estado nutricional 
de acadêmicos do curso de nutrição. O Questionário Holandês do Comportamento Alimentar (QHCA), é um instrumento autoaplicável, 
avalia o estilo alimentar por três dimensões e contém 33 questões. A Escala de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP), é um instrumento 
autoaplicável, dividido três etapas. Foi observado que há tendência à restrição alimentar e infl uência do componente emocional nas es-
tudantes que apresentaram maior peso. A atitude restritiva está relacionada com a pressão social e autocrítica em estar com o corpo em 
forma, essas práticas são comuns na área da nutrição, pois a pressão em estar e permanecer magro é grande.

PALAVRAS-CHAVE: COMPORTAMENTO ALIMENTAR, TRANSTORNOS ALIMENTARES, NUTRICIONISTAS, EDUCAÇÃO 
SUPERIOR. 

ASPECTOS NUTRICIONAIS ASSOCIADOS À QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 
EM GUARAPUAVA – PR

MUNHOZ, KAMILA DE O

Resumo: Os temas abordados pelo estudo envolvem envelhecimento, desnutrição e qualidade de vida, tendo como objetivo demonstrar 
a associação entre o estado nutricional atual de idosos institucionalizados com fatores do cotidiano que refl etem sua qualidade de vida. 
A avaliação se dará por meio da antropometria (peso, estatura, IMC, circunferência da panturrilha) MAN (Mini avaliação nutricional), e 
questionário utilizado como forma de entrevista ao idoso. Os dados obtidos serão analisados e tabulados com auxílio do programa Excel. 
Espera-se que a maioria dos idosos apresentem baixo peso ou desnutrição segundo a literatura propõe. Espera-se ainda um baixo nível 
de satisfação em relação á qualidade de vida baseando-se nos aspectos abordados pelo questionário. Sendo assim, o estudo visa con-
tribuir de forma positiva na pesquisa desses indicadores para que futuras intervenções relacionadas ao tratamento nutricional em idosos 
sejam cada vez mais efetivas.

PALAVRAS-CHAVE: ESTADO NUTRICIONAL, ALIMENTAÇÃO, IDOSO.

AUTOPERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM RELAÇÃO AO ESTADO NUTRICIONAL E RISCO DE TRANSTORNOS 
ALIMENTARES EM ACADÊMICOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO

FREITAS, JORDANA N. ZANDONAI DE

Resumo: Nosso futuros profi ssionais nutricionistas são formadores de ideias é necessário uma atenção especial a eles. O objetivo do 
estudo é avaliar a autopercepção da imagem corporal e relacionar o resultado com o estado nutricional dos acadêmico de nutrição e 
observar se há possíveis transtornos alimentares (TA) nesse público. Será um estudo transversal, Os métodos utilizados serão um for-
mulário semiestruturado, após será utilizado a escala de silhuetas, e o Teste de Atitudes Alimentares (EAT-26) respondido pelo próprio 
acadêmico e após será avaliado pelo pesquisador. 

PALAVRAS-CHAVE: IMAGEM CORPORAL, ÍNDICE DE MASSA CORPORAL, COMPORTAMENTO ALIMENTAR, TRANSTORNOS 
ALIMENTARES



12º Encontro de Iniciação Científi ca e 12ª Mostra de Pós-Graduação60


