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NOTURNO
HALL 2° ANDAR
BLOCO C

SALA

SALA

HORÁRIO

19h00
às
22h00

SALA

19h15

HORÁRIO

Estúdio de TV

SALA

19h15

HORÁRIO
19h15
19h45
20h15

QUARTA-FEIRA 15 DE OUTUBRO

216C

Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo

HORÁRIO

Auditório Bloco C

ÁREA DE CONHECIMENTO
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo

Direito

19h15

19h45
20h15

HORÁRIO
19h15

HORÁRIO
202C

SALA

19h15

HORÁRIO
203C

SALA

19h15

HORÁRIO
216C

SALA

19h15

HORÁRIO
217C

SALA

19h15

HORÁRIO
218C

19h15

Jhulya Amanda do Carmo Apolinária Borges
Filipe Vicente da Silva Batista
Henrique Estival Vieira, Mirian Costa Carvalho Rodrigues,
Gisella Mota Barbosa

PALESTRANTE/APRESENTADOR
Prof. Dr. Alecssandro Regal Dutra

TÍTULO
Jornalismo Esportivo

PALESTRANTE/APRESENTADOR
Monara Marques

TÍTULO

PALESTRANTE/APRESENTADOR

Sistema de Amortecimento Pull-Rod

Matheus Pereira de Oliveira Godoi

Engenharia Elétrica

Energia Eólica

Renan Rodrigues do Nascimento

Engenharia Civil

Sustentabilidade e manutenibilidade: a
modernização da construção civil

Paulo Menezes de Freitas

Engenharia Mecânica

MODALIDADE

EQUIPAMENTO

Painel
Painel
Painel
Pôster

Computador, Data
show, Microfone

Painel

MODALIDADE
Palestra

MODALIDADE
Debate

MODALIDADE
Apresentação Oral
Apresentação Oral
Apresentação Oral

EQUIPAMENTO
Computador, Data
show, Microfone

EQUIPAMENTO
Computador, Data
show, Microfone

EQUIPAMENTO
Computador, Data
show, Microfone
Computador, Data
show, Microfone
Computador e Data
show

INTERVALO

Uso de geossintéticos como estrutura de
contenção em taludes

Engenharia Civil

Antonio Lucca Araújo e Honorato
Paulo César de Jesus Júnior
Projeto de prolongamento da avenida Goiásd Lauanny Coelho dos Santos
Norte trcho entre Av. 09 de julho à GO070
Renan Alves da Silva

Engenharia Mecânica
Engenharia Elétrica

Sistema de Amortecimento Pull-Rod
Energia Eólica

Engenharia Civil

Engenharia Civil
Engenharia Civil

Engenharia Civil

SALA

A Legislação Brasileira e sua Real Contribuição
para a Segurança Pública

ÁREA DE CONHECIMENTO

20h45

201C

PALESTRANTE/APRESENTADOR
Bruno Vinicius de Sousa Morais
Lauro José de Mendonça Cerqueira Junior

TÍTULO

ÁREA DE CONHECIMENTO
Comunicação

21h30

SALA

Cidade perfeita

ÁREA DE CONHECIMENTO

20h45
21h00

219C

TÍTULO
Materializando Sentimentos
Materializando Sentimentos
Planta baixa de uma casa de médio porte e sua
maquete.
Materializando Sentimentos

ÁREA DE CONHECIMENTO
Engenharias

ÁREA DE CONHECIMENTO
Engenharias

ÁREA DE CONHECIMENTO
Engenharias

ÁREA DE CONHECIMENTO
Engenharias

ÁREA DE CONHECIMENTO
Engenharias

ÁREA DE CONHECIMENTO
Engenharias

Sustentabilidade e manutenibilidade: a
modernização da construção civil
Uso de geossintéticos como estrutura de
contenção em taludes

Apresentação Oral

Paulo Menezes de Freitas

Apresentação Oral

Profa. Shirlene da Silva Rosa Souza

TÍTULO
Funções - Análise e Interpretação de Gráficos
(alunos de 1o. período)

TÍTULO
Funções - Análise e Interpretação de Gráficos
(alunos de 1o. período)

TÍTULO

Apresentação Oral

Matheus Pereira de Oliveira Godoi
Renan Rodrigues do Nascimento

Antonio Lucca Araújo e Honorato
Paulo César de Jesus Júnior
Projeto de prolongamento da avenida Goiásd Lauanny Coelho dos Santos
Norte trcho entre Av. 09 de julho à GO070
Renan Alves da Silva
TÍTULO
PALESTRANTE/APRESENTADOR
Funções - Análise e Interpretação de Gráficos
(alunos de 1o. período)

Apresentação Oral

PALESTRANTE/APRESENTADOR

Apresentação Oral

Apresentação Oral

MODALIDADE
Oficina

MODALIDADE
Oficina

Prof. Vitor

PALESTRANTE/APRESENTADOR
Profa. Maria Alves Barcelos

PALESTRANTE/APRESENTADOR

MODALIDADE
Oficina

MODALIDADE

Grandezas Físicas (alunos de 2o a 4o. períodos) Prof. Marcus Vinícius

TÍTULO

PALESTRANTE/APRESENTADOR

Grandezas Físicas (alunos de 2o a 4o. períodos) Prof. Valério

TÍTULO
Grandezas Físicas (alunos de 2o a 4o.
períodos)

PALESTRANTE/APRESENTADOR
Prof. Victor Giovanni

MODALIDADE
Oficina

MODALIDADE
Oficina

Computador e Data
show
Computador e Data
show

Computador e Data
show
Computador e Data
show
Computador e Data
show

EQUIPAMENTO
Computador e Data
show

EQUIPAMENTO
Computador e Data
show

EQUIPAMENTO
Computador e Data
show

EQUIPAMENTO

Computador e Data
show

EQUIPAMENTO
Computador e Data
show

EQUIPAMENTO
Computador e Data
show
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NOTURNO
SALA

HORÁRIO
19h15

ÁREA DE CONHECIMENTO
Psicologia

Do luto a Melancolia- Quanto a perda adoece.

Psicologia

Prejuízos causados por abandono afetivo: a
clínica de uma criança de 6 anos.

19h45

203D

Psicologia
Psicologia

Técnicas da Terapia CognitivoComportamental

Psicologia
20h45
21h00

SALA

HORÁRIO
19h15

QUARTA-FEIRA 15 DE OUTUBRO

19h45
204D

20h15

Psicologia

Transtorno Afetivo Bipolar

Dimar Cunha de Urzêda
PALESTRANTE/APRESENTADOR
Thaís Rossi dos Santos
Nicolau Chaud de Castro Quinta (Orientador)

Psicologia

Gestalt-terapia

Fernanda França

Psicologia

Rorschach: histórico e contribuições no
processo de psicodiagnostico

Suellien Silva de Oliveira
Valeria Cristina de Freitas

ÁREA DE CONHECIMENTO

20h45
21h00
21h30

SALA

HORÁRIO
19h15
19h45
205D

20h15

Psicologia
Psicologia

TÍTULO

INTERVALO
O papel do psicólogo escolar em um trabalho
intervertido contra a ansiedade
Alice De Andrade Silva
A awareness por meio da relação dialógica:
Ely Carvalho de Castro
uma perspectiva da Gestalt - Terapia
Julio Manoel dos Santos Filho

ÁREA DE CONHECIMENTO

SALA

HORÁRIO

Psicologia

Danos psicológicos em adolescentes vítimas de
abuso sexual
Savia Vaz
Uma Analise funcional em um indivíduo com
amigo imaginário: Um estudo de caso.
Deily Derli de Sousa

Psicologia

Cyberbullying: agressão escolar

Psicologia

Gestalt Terapia

ÁREA DE CONHECIMENTO

TÍTULO
Análise dos benefícios da utilização dos
sistemas de informações contábeis para o
processo de tomada de decisões.

Psicologia

19h15
Ciências Contábeis

19h45
206D

Ciências Contábeis
20h15

Ciências Contábeis

20h45

Ana Lucia Vasconcelos
INTERVALO
???????

As principais mudanças estratégicas
ocorridas nas pequenas e médias empresas
de Goiânia após a adoção do CPC.
Pronunciamento técnico PME Contabilidade
Auditoria de contas a receber: prevenção de
fraudes

MODALIDADE
Apresentação Oral
Apresentação Oral

Computador, Data
show

Apresentação Oral

Computador, Data
show

Apresentação Oral

Computador, Data
show
Computador, Data
show

Apresentação Oral

MODALIDADE
Apresentação Oral
Apresentação Oral
Apresentação Oral

Apresentação Oral
Apresentação Oral

MODALIDADE
Apresentação Oral
Apresentação Oral
Apresentação Oral

Apresentação Oral

PALESTRANTE/APRESENTADOR
André Pereira Salgado
Neire Ferreira da Silva

EQUIPAMENTO
Computador, Data
show

MODALIDADE
Apresentação Oral

EQUIPAMENTO
Computador, Data
show
Computador, Data
show
Computador, Data
show
Computador, Data
show
Computador, Data
show

EQUIPAMENTO
Computador, Data
show
Computador, Data
show
Computador, Data
show
Computador, Data
show

EQUIPAMENTO
Computador, Data
show

Apresentação Oral

Nanachara Fonseca Nunes dos Reis
Sara Sousa Vieira
DANIEL DE FREITAS DORNELAS

Apresentação Oral

Computador, Data
show
Computador, Data
show

INTERVALO

21h00
Ciências Contábeis
21h30

PALESTRANTE/APRESENTADOR

TÍTULO

20h45
21h00

Jéssica de Oliveira Santos.

Laiany Garcias de Paula.
MS. Geórgia Tavares Bueno.
Norma Lirian Silva
Condicionamento operante da afinidade por
Jessica Florinda Amorim
abordagens da psicologia
Nicolau Chaud de Castro Quinta (orinetador)
INTERVALO
A importância do relato de sentimentos na
clínica analítico-comportamental: um estudo fe Norma Lirian Silva
caso de depressão
Nicolau Chaud de Castro Quinta (orinetador)

20h15

21h30

PALESTRANTE/APRESENTADOR

TÍTULO

Balanço Perguntado: Perspectiva economico- Laryce Pereira de Faria
financeira nas Micro e pequenas empresas. Nayara Ribeiro da Silva
Aluno ouvinte
Enoque Fagundes de Lima

Apresentação Oral

Computador, Data
show
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NOTURNO
SALA

HORÁRIO

ÁREA DE CONHECIMENTO

19h15

Direito

19h45

Direito

101D

SALA

HORÁRIO

102D

ÁREA DE CONHECIMENTO

19h15

Direito

19h45

Direito

20h15

Direito

QUARTA-FEIRA 15 DE OUTUBRO

20h45

SALA

Luciana Ramos Jordão

Apresentação Oral

Computador, Data
show

PALESTRANTE/APRESENTADOR

Direito ao desenvolvimento das comunidades
quilombolas brasileiras: políticas públicas,
Cassius Dunck Dalostro
formas tradicionais de vida e integração
econômica
Aspectos regulatórios e indenizatórios de
intervenção estatal na propriedade agrária para
Daniel Augusto Ribeiro
implantação de linhas de transmissão de
energia
INTERVALO

21h30

Direito

O direito fundamental ao Meio Ambiente sadio
e equilibrado através da patentibilidade das
Rodrigo Cabral Gomes
tecnologias verdes

Psicologia

19h45
Psicologia
20h15

Psicologia

20h45
21h00
Psicologia
21h30
Psicologia

HORÁRIO

ÁREA DE CONHECIMENTO

PALESTRANTE/APRESENTADOR

O papel da analise na elaboração do luto

Psicologia
Psicologia

20h45

21h30

Os Desafios do Psicólogo na Delegacia de
Proteção a Criança e ao Adolescente: A
Construção de uma Prática em Goiás
Depressão:uma leitura da clínica psicanalítica
contemporânea
Vanessa Marcelly Acácio Lapot
INTERVALO
Psicologia escolar - Uma visão sobre a
importância da prática do psicólogo no
ambiente escolar.
Thiago De Jesus Carvalho.
Psicologia escolar: Uma reflexão sobre a prática
do Aconselhamento Psicológico no ambiente
escolar.
Ralissa Ganum da Cunha

TÍTULO

MODALIDADE
Apresentação Oral

Apresentação Oral

Apresentação Oral

Apresentação Oral
Apresentação Oral

MODALIDADE
Apresentação Oral

Rosmanny da Silva Alves
Alexandre Castelo Branco Herênio
Lenyta Lorrany Barbosa da Silveira
Cláubia Lorraine Soares Mesquita
Edielle Santos do Nascimento
Eloana Alves Ferreira

Psicologia

19h45

21h00

PALESTRANTE/APRESENTADOR

Psicologia

Psicologia

20h15

A importância do manejo da transferência
dentro do setting analitico: um estudo de caso

Bismark Bernardo de Sá Júnior

Relato de experiência da criação de um grupo
de treinamento de habilidades sociais para pais Maura Ribeiro dos Santos Barbosa
e crianças
Alexandre Castelo Branco Herenio
A influência da percepção do estresse na
qualidade de vida dos cuidadores familiares de
pacientes hospitalizados
Anakelly Pereira de Sousa Lourenço
Adolescentes vítimas de violência sexual: Uma
proposta de intervenção
Phaola de Oliveira Lemes
INTERVALO
O Pânico ante a falta de garantias: Um estudo
de caso
Katiuscci Lopes Ferreira de Souza Candido

19h15

202D

Computador e Data
show

Leonilson Rocha

TÍTULO

EQUIPAMENTO

Apresentação Oral

O direito agroalimentar

ÁREA DE CONHECIMENTO

MODALIDADE

Murilo Vasconcelos Lima

Direito

19h15

SALA

PALESTRANTE/APRESENTADOR

21h00

HORÁRIO

201D

TÍTULO
A responsabilidade civil das instituições
bancárias por cheques emitidos sem
provisão de fundos
Dos territórios da cidadania e da questão
agrária: análise do projeto desenvolvido no
Vale do Rio Vermelho
TÍTULO

Tatiane de Moura Resende

EQUIPAMENTO
Computador e Data
show

Computador e Data
show

Computador e Data
show
Computador e Data
show
Computador e Data
show

EQUIPAMENTO
Computador, Data
show

Apresentação Oral

Apresentação Oral

Computador, Data
show
Computador, Data
show

Apresentação Oral

Computador, Data
show

Apresentação Oral

Computador, Data
show

MODALIDADE

EQUIPAMENTO

Apresentação Oral

Computador, Data
show

Apresentação Oral

Computador, Data
show
Computador, Data
show

Apresentação Oral

Apresentação Oral
Apresentação Oral

Computador, Data
show
Computador, Data
show

PROGRAMAÇÃO 11º EICA – 2014/2
NOTURNO
SALA

HORÁRIO
19h15

ÁREA DE CONHECIMENTO
Ciências Contábeis

19h45
Ciências Contábeis
20h15
Ciências Contábeis

QUARTA-FEIRA 15 DE OUTUBRO

207D

20h45

Ciências Contábeis

Ciências Contábeis

Ciências Contábeis
Ciências Contábeis

20h15
20h45

MODALIDADE
Apresentação Oral

Apresentação Oral

Apresentação Oral

EQUIPAMENTO
Computador, Data
show

Computador, Data
show
Computador, Data
show

Diego Rodrigues da Silva
Marcello Torres da Rocha e Silva
Kályta Caetano da Silva
PALESTRANTE/APRESENTADOR

Apresentação Oral
Computador, Data
show
Apresentação Oral

MODALIDADE
Apresentação Oral

Jaqueline Martins Da Rocha e Pollianna Alves Campos
Ayslan Chaves e Leyde Dayane Afonso Otim

Apresentação Oral
Apresentação Oral

Keslley Santos da Silva

Computador, Data
show

EQUIPAMENTO

Computador, Data
show
Computador, Data
show
Computador, Data
show

INTERVALO

21h00

21h30

Diogo Wenceslau Fernandes
Análise do impacto financeiro nas indústrias
Ellykelson Crisóstomo da Silva
do estado de Goiàs resultante do Programa
Tháiglisson Wândrey Gonçalves Dias
Produzir: estudi de caso na indústria
Ultraflex Colchões Ltda

Análise de gerenciamento de riscos
corporativos no processo de compras do
setor industrial: estudo de caso na empresa
Teste Indústria de bebidas Ltda
Alexandre Xavier da Silva e Júlio César Pereira

ÁREA DE CONHECIMENTO

19h15

208D

Karollyne de Menezes Luz
Paula Francinete da Silva

Ciências Contábeis

Ciências Contábeis

19h45

Elias Messias da Silva
Leônidas Neves Guedes

Planejamento tributário com enfoque na
tributação do ICMS nas transferências e
vendas de produtos médico-hospitalar de
Goiàs para o Mato Grosso
TÍTULO
Análise dos processos de tomadas de contas
especial no âmbito do Tribunal de Contas
dos Municípios: Um estudo de caso no
Estado de Goiás entre 2008 a
Desenvolvimento sustentável e
responsabilidade social corporativa
Planejamento tributário como instrumento e
vantagem competitiva nas pequenas e
médias empresas de Goiânia

21h30

HORÁRIO

PALESTRANTE/APRESENTADOR
Alessandro José dos Santos
Fábio Celso da Cruz

INTERVALO

21h00

SALA

TÍTULO
Sistema de Custos - Ferramenta para a
tomada de decisão
Análise de gerenciamento de riscos
corporativos do processo produtivo no setor
industrial: estudi de caso DEFAL Indústria e
Comércio de Confecções Ltda
A importância do sistema de apuração dos
custos de produção como fonte de
informação para tomada de decisões

Holding patrimonial: instrumento de
planejamento tributário para pessoas físicas Alaciel Nonato da Silva Júnior

Apresentação Oral

Apresentação Oral

Computador, Data
show
Computador, Data
show

PROGRAMAÇÃO 11º EICA – 2014/2
NOTURNO
SALA

HORÁRIO
19h15

209D

ÁREA DE CONHECIMENTO
Educação

19h45
Ciências Contábeis
20h15

SALA

HORÁRIO

Ciências Contábeis

ÁREA DE CONHECIMENTO

19h15
Administração
19h45

QUARTA-FEIRA 15 DE OUTUBRO

Administração

20h15
210D
Administração
20h45

Comunicação

20h45

21h30

Fernando Gomes Rodrigues e Raynon Morais Campos
PALESTRANTE/APRESENTADOR
Douglas Henrique Lima dos Santos
Grazielly Moura Sardinha
Nayara Coelho Furtado da Silva
Plano de Marketing
Thais da Cruz Castro
Ana Rita Guimarães Silva
Os Desafios do Processo Sucessório Familiar Carlinda do Rego
no Segmento Recapagem de Pneus AGrícolas Isabella Cristina Guimarães Silva
Alexandre Alves dos Santos
Bluena da Silva Galiza
A importância social e econômica da soja no
Kárita Tais de Jesus Queiroz
município de Rio Verde - GO.
Lucas Gonçalves Queiroz
Wanderson da Silva Coelho

Adaptação de linguagem - Como falar com
públicos diferentes.
Comunicação

21h00

Apresentação Oral

Comunicação

19h45

20h15

Johnathan Alves da Silva
Leandro José Cardoso Guimarães
Régis Rayône Gonçalves Paulik

Um professor de matemática e a mudança de
rota

Administração

210D

A evolução da contabilidade e os sistem de
informação contábeil: um Estudo de Caso de
Empresa Comercial.
Contabilidade gerencial para micro e
pequenas empresas
TÍTULO

ÁREA DE CONHECIMENTO

21h30

19h15

Apresentação Oral

Alexandre Alves
Bluena Galiza
Kárita Queiroz
A importância social e econômica da soja no Lucas Queiroz
município de Rio verde
Wanderson Coelho
Os inpactos do turover no processo de
Nara Cristine Batista Teixeira
armazenamento de produto acabado? Um
Pedro Henrique Barbosa Ferreira
estudo de caso para a empresa X
Rafael Caetano Palhares
TÍTULO
PALESTRANTE/APRESENTADOR

Administração

HORÁRIO

MODALIDADE

Dhyeila Oliveira Ramos
Gleiciane Sebastiana Eneas

Apresentação Oral

MODALIDADE
Apresentação Oral

Apresentação Oral

EQUIPAMENTO
Computador, Data
show
Computador, Data
show
Computador, Data
show

EQUIPAMENTO

Computador, Data
show
Computador, Data
show

Apresentação Oral
Computador, Data
show

INTERVALO

21h00

SALA

PALESTRANTE/APRESENTADOR

TÍTULO
Inclusão escolar do aluno com síndrome de
down

Comunicação
Comunicação

Renato Sardinha de Souza
Edmar Antonio de Magalhães Júnior
Hiago Pires de Oliveira
Israel Silvino Batista Neto
Igor Maxwell Alves Lima

A influência das blogueiras de moda sobre o
Driellen
comportamento do consumidor
INTERVALO
A fotografia e os seus encantos - uma visão
Renato Sardinha de Souza
profissional e matemática
Reposicionamento de marca da empresa
Rafaela e Igor
Curinga das Borrachas

Apresentação Oral
Computador, Data
show
Apresentação Oral

MODALIDADE
Apresentação Oral

Apresentação Oral

Apresentação Oral

Apresentação Oral
Apresentação Oral

Computador, Data
show

EQUIPAMENTO
Computador, Data
show

Computador, Data
show
Computador, Data
show
Computador, Data
show
Computador, Data
show

PROGRAMAÇÃO 11º EICA – 2014/2
NOTURNO
SALA

HORÁRIO

ÁREA DE CONHECIMENTO

19h15
Comunicação
19h45

QUARTA-FEIRA 15 DE OUTUBRO

20h15
211D

TÍTULO
As estratégias mais eficientes para o
Hiago
posicionamento da marca de um novo negócio

Comunicação

Projeto Experimental Sol Téxtil

Comunicação

Posicionamento da marca Beijo de Moça

Comunicação

Rádio Mix Fm

20h45
21h00

21h30

PALESTRANTE/APRESENTADOR

Apresentação Oral

Raryanne, Alinne, Aliny e Victor
Nathália e Jeniffer
INTERVALO

Central de Transplantes do Estado de Goiás

MODALIDADE

Alana, Jéssika e Leandro
Maykon Gutyelle Alves Luz
Álvaro Antônio Borges
Fernando de Araújo Gomes
Jailson de Lima Santos
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ADMINISTRAÇÃO
O MARKETING VERDE e a PONTAL ENGENHARIA: um estudo de caso
Adriana Silvestre Felipe, Bruna Katherine Rodrigues de Oliveira, Fabrício Ferreira de
Almeida e Sabryna Francyellen Santos Silva.
Faculdades Alves Faria – ALFA
O presente trabalho apresenta um tema pouco explorado no meio acadêmico, tem o
intuito de contribuir com a ciência, com os pesquisadores e a sociedade. O marketing
verde trata-se de um processo lento que vem ganhando apoio da legislação, ONGs e
uma população consciente. A escolha do tema propôs a conhecer organizações
goianas que praticam ações ecologicamente desejáveis, ou que apresente ações de
conscientização da sociedade em relação a preservação do meio ambiente, utilizando
as novas regras do marketing verde. Concluiu-se que há uma concordância entre os
autores que o marketing verde é o marketing da atualidade que proporcionará uma
grande inovação no meio organizacional.
Palavras Chave: Marketing Verde, Inovação.

ANÁLISE DE LAYOUT NO PROCESSO DE ARMAZENAGEM
Amanda Adrielly Rodrigues Brito, Edgar Henrique de Moura, Glaucia Gomes da
Silva, Kaíque Moraes Honorato da Silveira.
Faculdades Alves Faria – ALFA
Este trabalho tem como proposta demonstrar às empresas que é possível a redução
de custos com a implementação de layout e planejamentos nos processos de
armazenagem e movimentação de produtos; essas atividades melhoram até o
desempenho dos colaboradores proporcionando um aumento não só de seus
conhecimentos em suas atividades as quais estão envolvidos, como também,
considerável aumento da produtividade. O Projeto aborda Desenvolvimento de layout
de armazenagem para Redução de Custos, numa contextualização sistêmica e global,
atual e futura. Está voltado para um ambiente mercadológico onde as mudanças são

contínuas e oscilantes. O trabalho apresentado discorre de forma geral sobre citações
de armazenagem, movimentação, layout e redução de custos.

Palavras-Chave: Layout, Armazenagem, Custos.

PLANO DE MARKETING
Douglas Henrique Lima dos Santos, Grazielly Moura Sardinha, Nayara Coelho
Furtado da Silva, Thais da Cruz Castro.
Faculdades Alves Faria – ALFA
Após contatos realizados com os proprietários e com os funcionários na empresa
Disparada Jeans foram analisados alguns pontos que representam problemas para
a empresa em referência. Hoje a empresa tem como foco o público feminino,
visando sua qualidade no produto, porém existe carência na falta de um Plano de
Marketing que fornecerá ideias na execução de um bom planejamento, para
definição e consolidação da marca Disparada Jeans.
Palavras-Chave:
Administração.

Assessoria

de

Comunicação,

Planejamento

Estratégico,

O PROCESSO DE INOVAÇÃO: COMO ESTRÁTEGIA EMPRESARIAL
Gislene Santos, Karita Lorrany Costa Santos, Priscila Barbosa Brito e
Túlio Gabriel Alves Camargo.
Faculdades Alves Faria – ALFA
O Projeto de pesquisa tem por finalidade compreender e analisar o processo de
inovação como ferramenta estratégica em uma organização. A metodologia a ser
adotada será a pesquisa bibliográfica. Como resultado, espera-se compreender como
a inovação é utilizada, ressaltar a importância da estratégia de inovação para as
empresas, com enfoque nos processos necessários para sua implantação, assim

como explicar quais os tipos de inovação existentes, suas classificações, e sua
inserção nas organizações.
Palavras-Chave: Inovação, Estratégia, Processos.

OS DESAFIOS DO PROCESSO SUCESSÓRIO FAMILIAR NO SEGMENTO
RECAPAGEM DE PNEUS
Ana Rita Guimarães Silva, Carlinda do Rego e Isabella Cristina Guimarães Silva.
Faculdades Alves Faria – ALFA
O presente estudo tem como finalidade identificar os principais conflitos enfrentados
no processo de planejamento sucessório da Empresa Recaps, que ainda se encontra
na primeira geração. A empresa está inserida no segmento recapagem de pneus
agrícolas e atua no mercado goiano a mais de uma década. Foram realizados estudos
sistemáticos em documentos empresariais, revisão bibliográfica em torno dos
principais conceitos: empresa familiar, sucessão familiar e planejamento de sucessão.
Diante desse contexto, o presente estudo objetiva expor os principais desafios
enfrentados em uma empresa familiar de pequeno porte, considerando as
divergências que surgem no processo sucessório, especificamente identificar os
possíveis conflitos no processo de sucessão familiar, buscando responder a seguinte
questão- problema: Quais os fatores que impactam o planejamento sucessório familiar
da empresa Recaps? A partir desta problematização optou-se por uma pesquisa
exploratória, descritiva, documental e qualitativa a fim de analisar, compreender e
comparar a estrutura de gestão familiar e os possíveis conflitos no processo de
planejamento sucessório em uma empresa de pequeno porte. A organização não
permitiu a realização de uma pesquisa quantitativa, mas disponibilizou dados
documentais para compor a parte bibliográfica deste trabalho. Ocorrerá um estudo
investigativo dos processos facilitadores e complexos que a empresa apresenta em
sua gestão. Os conflitos e desafios serão abordados e relatados no decorrer desta
pesquisa, através de informações disponibilizadas pela empresa como relatórios,
observações além da pesquisa bibliográfica.
Palavras-Chave: Marketing Estratégico, Valor Percebido, Planejamento Financeiro.

PLANEJAMENTO FINANCEIRO E PERCEPÇÃO DE VALOR: UMA ANÁLISE DO
PROCESSO DE COMPRA DE SMARTPHONES POR UNIVERSITÁRIOS
Rhanielly Cristiny Aquino Silva, Simone Vidal de Oliveira, Lucas Fernandes e
Thomas Lori Araújo de Andrade.
Faculdades Alves Faria – ALFA

Este Trabalho de conclusão de curso tem por objetivo analisar a percepção de valor
pelos universitários consumidores de smartphones e como esse consumo impacta
em seus orçamentos. Metodologicamente será feita uma pesquisa bibliográfica e em
seguida uma pesquisa de campo para análise das informações coletadas. A base de
dados da pesquisa será uma amostra de universitários das Faculdades ALFA. A
consulta às obras de KOTLER, CHURCHILL e PETER e COBRA será os
referenciais teóricos de base do tema marketing e já partindo parte prática da
pesquisa, o uso das obras de CIRIBELLI e GIL para embasamento das questões
relacionadas aos métodos e técnicas de pesquisa. A pesquisa pretende responder a
seguinte problematização: o que esses universitários consideram como sua
percepção de valor na escolha por uma smartphone e ainda, se eles fazem algum
planejamento financeiro antes da efetivação da compra? Como hipóteses a serem
levantadas, pode-se citar a questão do design, diversas funcionalidades, redes
sociais, com fatores de influência no processo de compra. A outra hipótese é que
não é feito um planejamento antes da compra e na maioria das vezes, o jovem
compra por impulso.

Palavras-Chave: Marketing Estratégico, Valor Percebido, Planejamento Financeiro.

LOGISTICA REVERSA: SUSTENTABILIDADE COMO VANTAGEM COMPETITIVA
Apoenny dos Santos, Evandro Alves Vieira, Fernanda Gontijo, Raquel Silva e
Thiago Araújo Silva.
Faculdades Alves Faria – ALFA
Este trabalho tem como objetivo o estudo sobre LOGISTICA REVERSA:
SUSTENTABILIDADE COMO VANTAGEM COMPETITIVA, este tema escolhido
com o intuito de expor os aspectos teóricos existentes, Ballou e Leite foram as
principais referências sobre Logística, Cadeia de Suprimentos e Logística Reversa;
quanto a Vantagem Competitiva o referencial foi Michael E. Porter e sobre a Política
Nacional de Resíduos Sólidos foi utilizado o próprio programa do governo sobre a
leie algumas reportagens como material de apoio. Para sustentar e assegurar a
confiabilidade e a validade do trabalho, será realizado um estudo de caso na
empresa Refrescos Bandeirantespara apontar como é feito o seu programa de
logística reversa e estudar quais vantagens a empresa obtém ao aplicá-lo.
Palavras-Chave: Pesquisa, Planejamento, Conhecimento.

A ETAPA DE PLANEJAMENTO NA CONFECÇÃO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA:
ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
Patrícia Emanuelle Nascimento, Nathália Pires Gonçalves de Oliveira, Roberta
Sousa Machado, Ana Paula de Sousa Jorge, Daiane Pacheco, Rafael Macedo,
Marcos Antônio Fortuna de Carvalho, Daniel Bruno dos Santos e Matheus Galdino
Menezes.
Faculdades Alves Faria – ALFA
Esta comunicação tem como objetivo trabalhar a etapa de planejamento do
processo de pesquisa. Trata-se de uma exposição sobre as etapas do projeto de
pesquisa e sua importância. É uma discussão que abarca a participação de um
grupo de discentes do 3º período de Administração das Faculdades Alfa - Unidade
Bueno - que cursam a disciplina de Metodologia Científica e se interessam pela
produção acadêmica. É a oportunidade de juntamente com o professor os alunos se
integrarem às discussões acadêmicas tendo em vista o estimulo dos discentes à
produção de conhecimento despertando em um grupo maior o interesse pela
pesquisa e suas etapas.
Palavras-Chave: Pesquisa, Planejamento, Conhecimento.

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: ESTUDO DE CASO
APLICADO A MICRO E PEQUENA EMPRESA DE GOIÂNIA – GO
José Augusto Silva Costa.
Faculdades Alves Faria – ALFA
Estudo de caso ter por finalidade apresentar como as micro e pequenas empresas
lidam com seus fluxos de caixas, analisando como um todo de forma abrangente
como tal. A metodologia empregada na pesquisa caracteriza-se, quanto aos fins, por
ser de natureza exploratória-descritiva, pois se preocupou em identificar, analisar e
caracterizar as empresas objeto do estudo e os aspectos relacionados a utilização
do fluxo de caixa no processo de tomada de decisão. Micro e Pequenas Empresas o
ambiente organizacional, altamente dinâmico competitivo, exige das micros e
pequenas empresas, cada vez mais, uma gestão financeira eficaz, uma vez que a
globalização da economia tende a demandar bens e serviços ofertados a custo
reduzido e dotados de qualidade. Utilização do Fluxo de Caixa, o fluxo de caixa
pode ser estimado como um sistema de informação que abrange o movimento de
caixa, contendo dados financeiros advindos das diversas áreas da empresa. no caso
da micro e pequena, geralmente, são empregadas as planilhas, sendo um métodos
simples,porem eficaz se utilizado corretamente, Ademais, o sucesso do fluxo de
caixa atribui-se a existência de uma cultura de planejamento na empresa
(MARION,1998.) O fluxo de caixa deve ser acompanhado por uma equipe
competente, treinada e orientada para identificar informação e transformá-las em
dados eficientes, que auxiliarão o nível estratégico nas tomadas de decisões e nas
elaborações dos planejamentos, coerentes, com suas possibilidades. Sendo assim a

sumulo e de extrema importância nas micros e pequenas empresas o fluxo de caixa
onde se analisa toda entrada saída de recurso financeiro da organização.
Palavras-Chave: Fluxo de Caixa, Micro e Pequenas Empresas, Utilização do Fluxo.

A IMPORTÂNCIA SOCIAL E ECONÔMICA DA SOJA NO MUNICÍPIO DE RIO
VERDE – GO
Alexandre Alves dos Santos, Bluena da Silva Galiza, Kárita Tais de Jesus Queiroz,
Lucas Gonçalves Queiroz e Wanderson da Silva Coelho.
Faculdades Alves Faria – ALFA
O presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre o desenvolvimento
gerado pelo agronegócio, mais precisamente da produção de soja no município de
Rio Verde. Para alcançar os objetivos propostos, a pesquisa foi desenvolvida por
meio de revisões bibliográficas tais como: livros, revistas e sites governamentais que
versaram sobre o tema em estudo e uma pesquisa de campo. No final, ressalta se a
importância de reavaliar os novos métodos de desenvolvimento agrícola, para que
estes possam causar menos impactos negativos ao meio ambiente.
Palavras-Chave: Agronegócio, Desenvolvimento, Rio Verde.

OS IMPACTOS DO TURNOVER NO PROCESSO DE ARMAZENAMENTO DE
PRODUTO ACABADO: ESTUDO DE CASO EMPRESA X
Nara Cristine Batista Teixeira, Pedro Henrique Barbosa Ferreira e Rafael Caetano
Palhares.
Faculdades Alves Faria – ALFA
A pesquisa delimitada neste projeto tem por finalidade compreender os reflexos
negativos do turnover ou rotatividade de pessoal no negócio. Pretende analisar e
mensurar ainda, os impactos financeiros e de caráter intelectual que são gerados
pela entrada e saída das pessoas nas organizações, a fim de evidenciar métodos e
políticas criadas na área de recursos humanos para tratar esse indicador no
contexto atual. A metodologia a ser adotada será a pesquisa bibliográfica e um
estudo de caso a ser aplicada em uma empresa do ramo alimentício. Como
resultado, espera-se compreender quais os esforços e medidas tomadas pelas
empresas no controle do Turnover e na retenção dos profissionais para que seus
investimentos não sejam desperdiçados com a saída das pessoas das
organizações.
Palavras-Chave: Turnover, Negativos, Retenção.

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO E ESTATÍSTICAS PARA CAMPANHA DE
EMPRESTIMOS DE LIVROS
Leonardo Bernardo Leite e Paulo Estevão Nogueira da Silva.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O projeto tem como objetivo realizar análise, projeto e desenvolvimento de um sistema
web de gerenciamento e estatísticas para campanha de empréstimos de livros para a
Campanha de Esclarecimento Chico Xavier. O desenvolvimento do trabalho está
dividido em três fases, sendo elas, levantamento e análise de requisitos, projeto e
desenvolvimento. Na fase de levantamento e análise de requisitos foram levantadas
as necessidades (requisitos) para o desenvolvimento do sistema por meio de
entrevistas com os envolvidos. Após o levantamento dos requisitos, ainda na fase de
análise, foi realizada a especificação dos requisitos, a construção do diagrama de
casos e suas respectivas descrições, e também a modelagem do diagrama de
classes.
Na fase de projeto será desenvolvido o documento de arquitetura do projeto com
baseado na documentação de visão de arquitetura 4+1 definida por Philippe Krutchen,
porém com as devidas adaptações para o trabalho. Nesta fase serão apresentadas
as cinco visões: visão de casos de uso, visão lógica, visão de implementação, visão
de processos e visão de implantação. Ainda neste documento será especificado quais
serão os padrões de projeto que irão dar suporte a arquitetura do software.
Na fase de implementação o sistema será desenvolvido utilizando a linguagem de
programação PHP, utilizando o paradigma de programação orientada a objetos e
começando a partir dos principais casos de uso, portando o desenvolvimento do
sistema será orientado a casos de uso.
Ao final do projeto será entregue o sistema com os principais casos desenvolvidos
juntamente com a documentação de análise e projeto.
Palavras-Chave: Orientação a objetos, Padrões de projeto, Documentação.

VISUALIZAÇÃO DE BIG DATA DE FLUXO CONTÍNUO EM TEMPO REAL: UMA
ABORDAGEM USANDO GRAPH STREAM E AGRUPAMENTO DE ARESTAS
Hugo Alexandre Dantas do Nascimento.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Estudos revelam que mais de 90% de todos os dados criados nos últimos dois anos
foram gerados por fontes que vão desde redes sociais até sensores industriais. Este

tipo de dado é atualmente identificado como ?Big Data?. Normalmente os dados
oriundos de Big Data estão no formato de Stream, sendo estes recebidos
continuamente em alta velocidade. Sobre este ponto de vista, define-se a estrutura
graph stream, que permite processar informações contínuas sob a forma de grandes
estruturas em grafos. Os grafos que representam estruturas de dados muito grandes
possuem o inconveniente de ter o seu tamanho limitado a um espaço de visualização
pequeno, o que gera dois problemas como: congestionamento de arestas e
ambiguidade de arestas. Várias técnicas foram introduzidas para aliviar este
problema. Entre estas técnicas a ?união de arestas? é particularmente uma solução
efetiva, que reduz a poluição visual causada pela densidade das arestas via junção
de alguns grupos de arestas usando menos espaço na tela para a mesma quantidade
de informação. A pesquisa proposta pretende propor novas soluções para o campo
de visualização de grandes grafos gerados e atualizados em tempo real.
Palavras-Chave: Big Data, Graph Stream, Bundling.

WEB DESIGN RESPONSIVO: MANTENDO COMPATIBILIDADE DE LAYOUT
PARA DIFERENTES RESOLUÇÕES EM SISTEMAS WEB
Arthur Caetano Borges Silva e Daniel dos Santos.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O acesso à internet deixou de ser executado exclusivamente por computadores
pessoais de mesa e fragmentou-se nos diversos dispositivos tecnológicos existentes
atualmente (tablets, smartphones etc.). Este crescimento no número de dispositivos
com acesso à internet apresenta um desafio na construção de sistemas web que
atendam ao maior número de aparelhos sem que ocorra a elevação dos custos de
forma a tornar o projeto inviável. Pesquisas apontam à existência de mais de duas mil
resoluções diferentes. Isto demonstra a relevância de uma abordagem adaptativa no
desenvolvimento de sistemas web para se atender aos mais variados meios de
acesso à internet. Este trabalho pretende apresentar o Web Design Responsivo como
solução viável na entrega do mesmo conteúdo em diferentes formatos e resoluções.
Para este fim, serão avaliadas as técnicas utilizadas na construção de páginas web
responsivas e quais navegadores que suportam o uso dessas técnicas. Caso o
navegador não seja compatível, apresentar formas de suprir tal necessidade. Três
pilares são fundamentais para a criação de um Web Design Responsivo: Layout
flexível; Media Queries; e Imagens flexíveis. Layout flexível corresponde ao uso de
medidas relativas ao se especificar o espaço em tela que o elemento deve ocupar;
Media Query é uma forma de identificar o espaço disponível para apresentação da
página no navegador e, com essa informação, criar pontos condicionais de
especialização de estilo de layout; Imagem flexível trata, além de medidas relativas,

do peso e tamanho de apresentação das imagens para atender de forma eficiente os
diversos contextos de uso.
Palavras-Chave:
Javascript.
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AVALIAÇÃO DE PARÂMETRO CINÉTICOS, CINEMÁTICOS DA MARCHA
HUMANA E DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA INDENTIFICARÇÃO
DE CONDROMALÁCIA PATELAR
Thales Baliero Takáo.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Diversas patologias ligadas a sintomas de dores no joelho exigem a utilização de
diagnóstico por imagem. Entre elas está a condromalácia patelar, conhecida como
síndrome da dor patelofemoral (SDPF) e frequentemente confundida com inflamação
dos ligamentos do joelho. A crondromalácia patelar trata-se de uma patologia
degenerativa que atinge a cartilagem articular da superfície da patela e dos côndilos
femorais. Esta patologia acomete de 7 a 10% da população jovem, principalmente
mulheres entre 15 e 40 anos, devido a anatomia dos seus joelhos. O seu diagnóstico
é, geralmente, realizado por meio da análise de radiografias e ressonância magnética.
Uma alternativa aos exames de radiografia e ressonância magnética pode ser feita
por meio da análise de parâmetros cinemáticos e cinéticos da marcha de pacientes.
A proposta deste trabalho é realizar a avaliação de quais parâmetros cinemáticos,
cinéticos e ferramentas computacionais são mais adequados para o reconhecimento
de padrões da marcha humana de sujeitos que foram diagnosticados com
condromalácia patelar em um dos membros.Os parâmetros cinemáticos foram
capturados utilizando o sistema Vicon de análise tridimensional (3D) de movimento
com 10 câmeras operando a taxa 100 Hz. Já os parâmetros cinéticos foram
capturados por meio de quatro plataformas de força que fornecem parâmetros
relacionados ao centro de pressão (COP) durante a marcha. As ferramentas
computacionais analisadas são técnicas de inteligência computacional e estatística
sendo elas: análise de componentes principais para redução da dimensionalidade dos

dados e extração das de características relevantes; Redes neurais artificiais, máquina
de vetores de suporte e sistemas neuro-fuzzy.
Palavras-Chave: Condromalácia Patelar, Redes Neurais Artificiais, Inteligência
Computacional.

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL UTILIZANDO A ARDUINO E ANDROID
Jhonny Luiz Cabral da Silva.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Este projeto tem como finalidade abordar o uso das API?s STT (Spech To Text) e TSS
(Text To Spech), ambas inclusa no Sistema Operacional Android da Empresa Google,
em conjunto com a plataforma Arduíno na automação residencial, a chamada
Domótica. Com o intuito de demonstrar o princípio de uma automação básica surgiu
a ideia de utilizar de elementos mais comuns no dia a dia e apresentar de forma
simplificada um processo de automação. Para a comunicação entre os dispositivos
será necessário a utilização de webservice, que será o servidor responsável pela
comunicação entre as duas partes, e também por algum tipo de processamento se
necessário.
As API?s citadas acima são as responsáveis por comandos de voz, de alguns
aplicativos já pertencente aos celulares como por exemplo os utilizados em GPS e
também em aplicativos de mensagens de texto que permite a escrita através da fala.
Com isso automatizar uma casa com o intuito reconhecimento de fala será um desafio
a ser cumprido haja visto que para que um ambiente seja automatizado ele deverá
estar bem definido e com funções que realmente agradam ao usuário final de forma
que todo o aparato esteja disponível e ininterrupto com facilidade e usabilidades
simples.
Palavras-Chave: Arduino, Android, Automação.

ANÁLISE, PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB DE
GERENCIAMENTO E ESTATÍSTICAS PARA CAMPANHA DE EMPRÉSTIMOS DE
LIVROS
Paulo Estevão Nogueira da Silva e Leonardo Bernardo Leite.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O projeto tem como objetivo realizar análise, projeto e desenvolvimento de um sistema
web de gerenciamento e estatísticas para campanha de empréstimos de livros para a
Campanha de Esclarecimento Chico Xavier. O desenvolvimento do trabalho está
dividido em três fases, sendo elas, levantamento e análise de requisitos, projeto e

desenvolvimento. Na fase de levantamento e análise de requisitos foram levantadas
as necessidades (requisitos) para o desenvolvimento do sistema por meio de
entrevistas com os envolvidos. Após o levantamento dos requisitos, ainda na fase de
análise, foi realizada a especificação dos requisitos, a construção do diagrama de
casos e suas respectivas descrições, e também a modelagem do diagrama de
classes.
Na fase de projeto será desenvolvido o documento de arquitetura do projeto com
baseado na documentação de visão de arquitetura 4+1 definida por Philippe Krutchen,
porém com as devidas adaptações para o trabalho. Nesta fase serão apresentadas
as cinco visões: visão de casos de uso, visão lógica, visão de implementação, visão
de processos e visão de implantação. Ainda neste documento será especificado quais
serão os padrões de projeto que irão dar suporte a arquitetura do software.
Na fase de implementação o sistema será desenvolvido utilizando a linguagem de
programação PHP, utilizando o paradigma de programação orientada a objetos e
começando a partir dos principais casos de uso, portando o desenvolvimento do
sistema será orientado a casos de uso.
Ao final do projeto será entregue o sistema com os principais casos desenvolvidos
juntamente com a documentação de análise e projeto.
Palavras-Chave: Projeto, Web, Estatística.

USO DO KINECT EM AMBIENTE VIRTUAL PARA REABILITAÇÃO COGNITIVA EM
PACIENTES ACOMETIDOS DE ACIDENTES VASCULAR ENCEFÁLICO
Millys Fabrielle Araujo Carvalhaes.
Faculdades Alves Faria - ALFA
A Terapia de Jogos faz o uso dos Serious Games no intuito de auxiliar na terapia física
e mental do paciente. Entretanto, ainda existe uma lacuna entre os jogos comerciais,
que em geral são focados no entretenimento não apresentando dados do ganho de
movimento, e os serious games, que ao contrário dos jogos comerciais são
direcionados ao ganho de movimento, no caso da reabilitação, e deixam em segundo
plano o envolvimento do paciente. Este artigo apresenta uma proposta de um Serious
Game chamado Vireki, destinado a ser um game de baixo custo para reabilitação de
membros superiores utilizando o Microsoft Kinect como interface entre a manipulação
do ambiente virtual e o paciente.
Palavras-Chave: Kinect, Serious Games, Acidente Vascular Encefálico.

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE UM PORTAL DE PERIÓDICOS ELETRÔNICOS
Ana Cristina Alves da Silva e Edilane Neves.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Os periódicos científicos possuem valor no âmbito acadêmico. Constituem
importantes fontes de informações que se caracterizam principalmente pela
atualidade dos temas que abordam. São por excelência meio de divulgação do
conhecimento científico. É notório que o aparecimento das novas tecnologias de
informação permitiu a otimização da produção, acesso e disseminação da informação,
alterando o conceito tradicional de informação bibliográfica fundamentada em
documentos impressos. O acesso via Internet, a novos recursos informacionais, como
hipertexto, hipermídia, listas de discussão, conferências virtuais, além da versão
eletrônica de documentos impressos, tem se tornado uma realidade cada vez mais
presente no cotidiano dos pesquisadores que buscam informações científicas. Nesse
contexto, o presente trabalho é apresentar uma proposta para a criação de portal de
periódicos eletrônicos para o Instituto Aphonsiano de Ensino Superior. A ideia surgiu
da identificação da necessidade de ampliar os canais de comunicação científica da
instituição e trabalhar para sua qualificação, considerando os padrões estabelecidos
pela Capes.
Palavras-Chave:
Periódicos.

Periódicos eletrônicos, Comunicação Científica, Portal de

GESTÃO DA QUALIDADE EM BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS COMO BASE EM
INDICADORES DE QUALIDADE
Ana Cristina Alves da Silva e Edilane Neves.
Faculdades Alves Faria - ALFA
As bibliotecas constituem parte essencial das Instituições de Ensino Superior (IES),
por esse motivo elas não devem permanecer isoladas, mas, inseridas de forma
dinâmica no contexto acadêmico, de tal forma que contribuam para promover a
missão . Para a avaliação das bibliotecas universitárias brasileiras, existem
instrumentos elaborados pelo SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior, criado pelo MEC em 2004 através da Lei 10.861 (BRASIL, 2004) que avalia
dentre outros aspectos: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social,
o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente e as instalações
físicas, nesta última dimensão se enquadra a biblioteca. Nosso propósito neste
trabalho é discorrer sobre o modelo de avaliação de bibliotecas universitárias com

base em indicadores de qualidade. Para melhor fundamentação do nosso estudo
fizemos um esboço sobre os indicadores de qualidade, descrevendo seus conceitos,
características, implicações e componentes; discorremos sobre o uso de indicadores
para a avaliação da qualidade de bibliotecas universitárias descrevemos o modelo
desenvolvido por Nídia Lubisco e além de aplica lo à Biblioteca Aphonsiano,
apresentamos os resultados e análise e por fim elaboramos um breve plano de ação
juntamente com as considerações finais.
Palavras-Chave: Bibliotecas Universitárias, Indicadores de Qualidade, Gestão de
Bibliotecas.

ESTUDO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO ITIL
APLICÁVEIS A ORGANIZAÇÕES AS QUAIS NÃO POSSUEM MÉTODOS E
TÉCNICAS APLICADAS A INFRAES
Wagner Faria Sondré Junior
Faculdades Alves Faria - ALFA
O cenário mundial de Tecnologia da Informação (TI) está em constante
transformação, forçando as organizações que prestam serviços a adotarem
metodologias e ferramentas que aumentem sua competitividade por meio da
reestruturação de suas atividades, também chamadas de processos. Uma das
metodologias mais difundidas é o Information Technology Infrastructure Library (ITIL),
o qual é composto por um conjunto das melhores práticas para a definição dos
processos necessários ao funcionamento de uma organização prestadora de serviços
de TI. O principal objetivo é permitir o máximo de alinhamento entre a organização e
o seu negócio aumentando a geração de valor à organização. As melhores práticas
reunidas no ITIL podem fornecer uma alternativa para o Gerenciamento de Serviços
de TI, pela proposição de uma de metodologia de gerenciamento que tem foco nos
processos e nas suas relações de dependência. Por se tratar de uma mudança
significativa, as organizações podem encontrar dificuldades e limitações para a
implementação dos processos ITIL em sua totalidade para o gerenciamento de
serviços de TI. O foco da pesquisa será levantar quais processos ITIL são inicialmente
mais convenientes e adequados à realidade de organizações de pequeno e médio

porte que não utilizam metodologias ou ferramentas para gerenciamento de serviços
de TI.
Palavras-Chave: ITIL, Gerenciamento, Tecnologia da Informação.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ANÁLISE DOS BENEFICIOS DA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAÕ
CONTÁBEIS PARA O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES André Pereira
Salgado e Neire Ferreira da Silva.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O Sistema de Informação Contábil (SIC) é uma ferramenta que traz diversos benéficos
para as empresas, auxiliando na gestão e no processo de tomada de decisões. É
indispensável para as empresas, a utilização de um sistema de informações, pois,
através das informações geradas o processo de gestão se torna mais organizado.
Com isso, esse trabalho terá como objetivo, apresentar os benefícios decorrentes da
utilização do sistema de informação nas empresas, além de avaliar os custos e
benefícios que envolvem desde a implantação até a manutenção do sistema. Para o
desenvolvimento deste trabalho a metodologia a ser utilizada será a pesquisa
bibliográfica de análise qualitativa, além de pesquisas de mercado e empresariais
visando apresentar os custos de um sistema de informação, também serão realizadas
pesquisas nas empresas sobre a satisfação e o modo de utilização do sistema de
informação contábil, e ainda, se o desenvolvedor do sistema mantém um
relacionamento de apoio com o cliente, oferecendo o suporte necessário sobre a
execução do sistema de informação.
Palavras-Chave: Sistema de Informação Contábil, Tomada de Decisções, Benefícios.

AS PRINCIPAIS MUDANÇAS ESTRATÉGICAS OCORRIDAS NAS PEQUENAS E
MÉDIAS EMPRESAS DE GOIÂNIA APÓS A ADOÇÃO AO CPC ?
PRONUNCIAMENTO TÉCNICO PME CONTABILIDADE
Nanachara Fonseca Nunes dos Reis e Sara Sousa Vieira.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu em separado o
Pronunciamento Técnico para as Pequenas e Médias Empresas (PMEs), para que

estas estejam em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade. A
pesquisa tem por finalidade identificar as modificações no cenário gerencial trazidas
com o advento da convergência das normas internacionais de contabilidade. A
padronização das Demonstrações Contábeis lhe atribui qualidades, agregando às
informações um maior grau de transparência e confiabilidade, e, consequentemente,
úteis no processo decisório. Este contexto proporcionou às organizações uma maior
gama de estratégias e um maior potencial de competitividade. Um importante ponto
que não poderia deixar de ser observado é que esta padronização exige um
demandado esforço por parte da gestão das PMEs podendo trazer dificuldades em
seu cumprimento.
Palavras-Chave: Pequenas e Medias Empresas, Gestão, CPC.

AUDITORIA DE CONTAS A RECEBER: PREVENÇÃO DE FRAUDES
Daniel de Freitas Dornelas.
Faculdades Alves Faria - ALFA
A pesquisa delimitada tem por objetivo a identificação de fraudes nas contas a
receber, por intermédio da auditoria, utilizando seu conhecimento e técnicas também
conhecidas por controles internos. A metodologia a ser adotada será estudo de caso
em empresa de comércio de informática na cidade de Goiânia. Consequentemente
busca-se, redução de prejuízos das entidades fraudadas e seu devido resguardo dos
ativos.
Palavras-Chave: Auditoria, Controles Internos, Contas a Receber.

BALANÇO PERGUNTADO: PERSPECTIVA ECONOMICO-FINANCEIRA NAS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Laryce Pereira de Faria e Nayara Ribeiro da Silva.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Este artigo tem como objetivo verificar a aplicabilidade do Balanço Perguntado nas
Micro e Pequenas Empresas. Pretende demonstrar ainda a dificuldade encontrada
por estas empresas para elaborar relatórios contábeis adequados. A metodologia a
ser adotada será a pesquisa bibliográfica exploratória seguida de um estudo de caso.
O estudo de caso busca coletar informações para elaboração e análise dos
demonstrativos contábeis. Como resultado, espera-se averiguar se a metodologia do

Balanço Perguntado contribui para a análise econômico-financeira das Micro e
Pequenas Empresas.
Palavras-Chave: Balanço Perguntado, Micro e Pequena Empresa, Analise.

SISTEMA DE CUSTO – FERRAMENTA PARA A TOMADA DE DECISÃO
Alessandro José dos Santos e Fábio Celso da Cruz.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O cenário econômico atual provocou mudanças nas organizações no âmbito mundial,
como também, no Brasil. As organizações de grande porte, em sua maioria, há tempos
estão acostumadas a utilizar-se de metas de redução de custos, visando melhorar
resultados e enfrentar a concorrência globalizada, para manter-se no mercado de
forma sustentável. Diante deste cenário o trabalho tem por objetivo demonstrar de que
forma o sistema de custos poderá contribuir para a gestão a partir da sua apuração e
demonstrar técnicas para apurá-los. A metodologia utilizada foi inicialmente a
pesquisa bibliográfica contida em livros e artigos sobre o tema e para finalizar
pesquisa de campo em empresa do segmento farmacêutico, localizada no município
de Goiânia, e o método será o qualitativo e o quantitativo. Como resultado, pretendese compreender como o sistema de custos pode influenciar na tomada de decisões
das empresas de um modo geral.
Palavras-Chaves: Sistemas, Custos, Tomada de Decisão.

ANÁLISE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CORPORATIVOS DO PROCESSO
PRODUTIVO NO SETOR INDUSTRIAL: ESTUDO DE CASO DEFAL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTD
Elias Messias da Silva e Leônidas Neves Guedes.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O atual cenário econômico tem levado as organizações a buscarem novos métodos
de gestão para alcançar melhores resultados. A controladoria tem se tornado uma das
ferramentas mais utilizadas pelas organizações para buscar alcançar seus objetivos,
ela que tem a missão de gerar informações para os gestores das entidades para a
tomada de decisão. A partir da pesquisa bibliográfica do processo da adoção do
gerenciamento de riscos na controladoria estratégica, esse trabalho vem propor
modelos de gestão de riscos e controles internos, para melhorar os resultados das

organizações, eliminando ou reduzindo as ocorrências dos riscos nas atividades
organizacionais, gerando resultados positivos para as organizações.

Palavras-Chave: Controladoria, Gestão de Riscos, Controles Internos.

ANÁLISE NO IMPACTO FINANCEIRO NAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE GOIÁS
RESULTANTE DO PROGRAMA PRODUZIR: ESTUDO DE CASO NA INDÚSTRIA
ULTRAFLEX COLCHÕES LTDA.
Diogo Wenceslau Fernandes, Ellykelson Crisóstomo da Silva e Tháiglisson Wândrey
Gonçalves Dias.
Faculdades Alves Faria – ALFA
Estudo sobre o impacto do programa de incentivo PRODUZIR nas industrias de Goiás.
Palavras-Chave: Produzir, Análise, Resultado.

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COM ENFOQUE NA TRIBUTAÇÃO DO ICMS NAS
TRANSFERENCIAS E VENDAS DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR DE
GOIÁS PARA O MATO GROSSO: UM ESTUDO DE CASO
Diego Rodrigues da Silva, Marcello Torres da Rocha e Silva e Kályta Caetano da Silva.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Principal fonte de arrecadação estadual, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) é alvo frequente de estudos sobre sua tributação, incidência e
isenção. O Estado do Mato Grosso por possuir uma sistemática diferenciada de
apuração (ICMS GARANTIDO INTEGRAL) frente as demais federações é o alvo do
estudo de caso de uma empresa estabelecida em Goiás com filial em Cuiabá-MT.
Nesse contexto a pesquisa observou as operações de transferência GO ? MT e venda
direta GO-MT de produtos de alto custo médico-hospitalares sujeitas a tributação do
ICMS buscando avaliar qual opção trás melhor vantagem fiscal e consequentemente
menor desembolso financeiro. O cenário analisado considerou o diferencial de
alíquota estabelecido pelo protocolo ICMS 21/2011 no qual os Estados objetos desse
trabalho são signatários. Nessa perspectiva o planejamento tributário realizado

permitiu concluir que as operações de transferências trouxeram maior economia nos
desembolsos refletindo numa maior lucratividade do negócio.
Palavras-Chave: Tributação, Planejamento Tributário, ICMS.

ANÁLISE DOS PROCESSOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO ÂMBITO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPOS: UM ESTUDO DE CASO NO
ESTADO DE GOIÁS ENTRE 2008
Ulisses Jacoby, Guilherme Henrique de La RocquE e Gabriela Tomaselli Bresser
Perreira.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Qualquer pessoa que utiliza dinheiro público, guarde, gerencie ou administre tem que
prestar contas, no caso dos municípios do Estado de Goiás essa prestação de contas
ocorre no Tribunal de Contas dos Municípios. Em casos de irregularidades graves
que resultam em dano ao erário ou em omissão no dever de prestar contas é feita
uma auditoria especial que chamamos de Tomada de Contas Especial, sendo um dos
últimos recursos para averiguação de tais irregularidades. Neste contexto o presente
trabalho tem por objetivo investigar quais foram os casos que mais resultaram em
abertura de TCE no período de 2008 a 2013 no Estado de Goiás, verificar os fatos
motivadores mais freqüentes apresentados nos processos de TCE, identificar
possíveis fragilidades para abertura de TCE, dentro do TCM-GO, investigar algumas
medidas preventivas que poderiam ser adotadas no TCM-GO, para minimizar as
inconsistências apresentadas nas prestações de contas. A pesquisa é de natureza
descritiva, à lógica como indutiva, à abordagem como qualitativa, tendo em vista que
será feito um estudo de caso sobre a probabilidade de quantos processos foram
abertos e quais são as irregularidades de resultam em abertura de TCE. Para a
realização do estudo foram utilizados dados encontrados no próprio site do TCM-GO.

Assim conclui-se, que vamos averiguar quais são os motivos para se instaurar uma
TCE.
Palavras-Chave: Tomada de Contas Especial, Dano ao Erário, Omissão em Prestar
Contas.

COMUNICAÇÃO
UM PROFESSOR DE MATEMÁTICA E UMA MUDANÇA DE ROTA
Renato Sardinha de Souza.
Universidade Federal e Goiás – UFG
O presente trabalho pretende apresentar a trajetória de trabalho/carreira de um
professor profissional de Matemática, atualmente professor da Universidade Federal
de Goiás (UFG), em contexto de caminho invertido. Após mais de uma década se
dedicando ao Ensino Superior, o professor foi aprovado em concurso público e
assumiu aulas no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE), antigo
Colégio de Aplicação, da UFG. A partir desse ponto, o professor passa a atuar,
também, como docente da Primeira Fase do Ensino Fundamental, tendo como público
crianças com idades entre 8 e 10 anos. Essa mudança de rota será apresentada por
meio de uma descrição dessa nova trajetória e também por meio de um vídeo

institucional (feito no ambiente do CEPAE), que mostra a alegria das crianças no
ambiente da escola.
Palavras-Chave: Educação, Crianças, Matemática.

A FOTOGRAFIA E OS SEUS ENCANTOS - UMA VISÃO PROFISSIONAL E
MATEMÁTICA
Renato Sardinha de Souza.
Universidade Federal e Goiás – UFG
Após quase duas décadas de dedicação ao estudo e à prática fotográfica, um
profissional que também atua como professor de Matemática percebe nitidamente a
interface da Matemática com a fotografia. O objetivo do presente trabalho é mostrar,
por meio de imagens e de argumentos, que o belo está presente na fotografia, assim
como na Matemática. As leis matemáticas são aplicáveis, mesmo que de forma
subjetiva, às composições fotográficas, gerando percepções variadas nos &prime;
leitores&prime; das imagens. Alguns trabalhos profissionais serão apresentados, além
de imagens obtidas de forma aleatória na Internet, demonstrando também a evolução
do fascinante mundo da fotografia contemporânea.
Palavras-Chave: Fotografia, Estética, Matemática.

ADAPTAÇÃO DE LINGUAGEM - COMO FALAR COM PÚBLICOS DIFERENTES
Edmar Antonio de Magalhães Júnior, Hiago Pires de Oliveira, Israel Silvino Batista
Neto e Igor Maxwell Alves Lima.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Projeto realizado para o concurso Empresa Madrinha, organizado pela coordenação
do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Alves Faria. O projeto propõe a
criação e aplicação de uma campanha publicitária para a Central de Transplantes do
Estado de Goiás. Na criação das peças publicitárias, pôde-se aplicar o mesmo
conceito, porém com adaptação de linguagem, pois conforme um estudo de cada
público foi identificado a necessidade de segmentação da mensagem. O trabalho foi
um dos vencedores do concurso e algumas das peças criadas estão disponíveis no
seguinte link: http://bit.ly/1sH8dFP.
Palavras-Chave: Adaptação de Linguagem, Propaganda, Comunicação.

DIREITO
DOS TERRITÓRIOS DA CIDADANIA E DA QUESTÃO AGRÁRIA: ANÁLISE DO
PROJETO DESENVOLVIDO NO VALE DO RIO VERMELHO
Luciana Ramos Jordão
Faculdades Alves Faria - ALFA
Por meio do Decreto de nº 11.503, de 25 de fevereiro de 2008, foi lançado o Programa
Territórios da Cidadania (PTC), voltado à promoção de política de desenvolvimento
agrário sustentável em regiões que possuíssem baixos Índices de Desenvolvimento
Humano (IDH). O PTC parece se apresentar como importante iniciativa no sentido de
permitir a fixação do homem do campo, promovendo desenvolvimento econômico e
social de modo sustentável. Considerando as necessidades da população camponesa
e a forma pela qual realizam suas escolhas e elaboram suas estratégias econômicas
(ABRAMOVAY, 2007), o PTC seria política agrária fundamental à cidadania dos
agricultores beneficiados. Contudo, não se tem notícia de pesquisa jurídica que tenha
verificado os resultados obtidos pela implementação do Programa e tampouco se

sabe se os destinatários do PTC se sentem, de fato, atendidos em suas demandas. É
possível, e esta é uma das hipóteses do estudo, que parte do insucesso de programas
de auxílio ao agricultor familiar ocorra em razão de se implantar projeto que se crê ser
desejado pelos destinatários, desrespeitando a lógica por eles já adotada. Tem-se
como objetivo analisar a implantação do PTC no Vale do Rio Vermelho e verificar se
o Programa se presta atender ao princípio da função social (art. 186, da Constituição),
reduzindo as desigualdades, proporcionando o desenvolvimento social e econômico
sustentável ao qual se propõe, amenizando os problemas causados pela questão
agrária e reduzindo os conflitos existentes em áreas rurais e seus reflexos em
ambientes urbanos.
Palavras-Chave: Questão Agrária, Políticas Agrárias, Territórios da Cidadania.

TRABALHO FORÇADO NA ZONA RURAL DO ESTADO DE GOIÁS E A
ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO COMBATE A ESSA
PRATICA ILÍCITA DE EXPLORAÇÃO DE MÃO
Wanessa Suellen dos Santos Araújo.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O presente trabalho de pesquisa tem como finalidade promover a analise e
compreensão do trabalho análogo a escravo, na modalidade trabalho forçado,
buscando elucidar a caracterização do trabalho forçado no Estado de Goiás e suas
práticas. Demonstrando a atuação do Ministério Publico do Trabalho, frente seus
projetos e campanha na erradicação desse tipo de labor.
O trabalho forçado é uma das modalidades de trabalho análogo a escravo, podendo
ser conceituado como a coerção de uma pessoa sobre a outra, onde a mesma fica
obrigada a estar em um certo lugar contra sua vontade, para que realize certos tipos
de trabalho, com uma jornada de trabalho exaustiva, sob a imposição de severas
penalidades caso não há cumprimento da ordem, além de viver em lugar sem uma
condição mínima de subsistência. Pode-se dizer que é uma grave violação a
dignidade e a liberdade da pessoa humana, que não é permita pela lei.
Palavras-Chave: Trabalho Forçado, Dignidade da Pessoa Humana, Ministério
Público do Trabalho.

A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS POR CHEQUES
EMITIDOS SEM PROVISÃO DE FUNDOS
Murilo Vasconcelos Lima.
Faculdades Alves Faria - ALFA

A pesquisa tem como finalidade demonstrar um novo posicionamento jurisprudencial
pátrio no que diz respeito à responsabilidade civil das instituições bancárias perante
aqueles que sofrem prejuízos econômicos decorridos de cheques sem provisão de
fundos. Demonstrando, metodicamente, as consequências do inadimplemento de
uma parte significativa de correntistas que distribuem cheques sem provisão de
fundos no cenário econômico nacional, sem qualquer forma de controle por parte
das instituições bancárias. Expondo os principais elementos que a jurisprudência
hodierna apresenta sobre o tema, com arrimo na norma legal e doutrina. Assim, por
fim, percebendo a importância da discussão do tema para a economia nacional.
Palavras-Chave: Responsabilidade Civil, Cheque Sem Fundos, Relação de
Consumo.

O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E SUA BASE DE CÁLCULO
Marcelo Brito Ribeiro.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O presente estudo discute a aplicação do artigo 192 da Consolidação das Leis do
Trabalho, que estabelece sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade,
ante o que dispõe a Constituição Federal de 1988 e a Súmula Vinculante nº 4
editada pelo Supremo Tribunal Federal, que impede a fixação por qualquer órgão do
Poder Judiciário de nova base de cálculo do referido adicional. Observadas, ainda,
as consequências da suspensão liminar da eficácia da Súmula nº 228 do Tribunal
Superior do Trabalho aos empregados da iniciativa privada.
Palavras-Chave: Insalubridade, Base de Cálculo, Inconstitucionalidade.

DANO MORAL E ESTÉTICO DECORRENTES DOS ACIDENTES LABORAIS
Alessandra de Sousa Caeiro.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O objetivo da presente monografia é esclarecer, de forma clara, os direitos que o
empregado tem quando sofre um acidente de trabalho, demonstrando a importância
da preservação e proteção do meio ambiente laboral para prevenir novos acidentes
tendo por finalidade compreender seus efeitos, bem como o posicionamento
jurisprudencial a respeito do tema em foco.
Palavras-Chave: Dano Moral, Dano Estético, Acidentes Laborais.

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS EM RELAÇÃO À CESSAÇÃO DOS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR INCAPACIDADE NO RGPS
Juliana Gianelli Pinto.
Faculdades Alves Faria - ALFA
A presente pesquisa versa sobre a responsabilidade civil do INSS em relação à
cessação indevida dos benefícios por incapacidade no RGPS, e tem por finalidade
promover a análise e compreensão deste instituto.
Para isto, pretende-se analisar o que diz a Constituição Federal, bem como as leis
que regulam a Seguridade Social sobre o tema em questão.
A Previdência Social disponibiliza aos segurados acometidos por doença
incapacitante benefícios previdenciários, a fim de resguardar financeiramente o
incapacitado de garantir sua própria subsistência, até que haja recuperação da
capacidade laborativa.
Atualmente, são vários os casos em que os trabalhadores incapacitados para o
trabalho tem o benefício cessado pela Previdência Social e, muitas das vezes, esses
trabalhadores ficam sem meios financeiros para prover seu próprio sustento. E é, a
partir daí, que o segurado busca o judiciário a fim de obter respostas.
Palavras-Chave: Direito Previdenciário, Responsabilidade Civil, Benefícios por
Incapacidade.

A PRISÃO TEMPORÁRIA SOB A ÓTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Thaís Corrêa Guimarães.
Faculdades Alves Faria - ALFA
No ordenamento jurídico brasileiro há três espécies de prisão cautelar, quais sejam,
prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária.
Dentre elas, a modalidade mais criticada na doutrina atual é a prisão temporária.
Apesar de estar em vigor há vinte e cinco anos, a prisão temporária ainda gera muita
controvérsia e recebe severas críticas de doutrinadores renomados que a
consideram inconstitucional.
O Ápice da controvérsia reside no fato desta modalidade de prisão cautelar permitir
a constrição da liberdade do imputado para depois investigar se este é, ou não, o
autor do delito, indo de encontro a um princípio básico do ordenamento jurídico
processual penal brasileiro, a presunção de inocência.
Por outro lado, o exíguo prazo de durabilidade da prisão também é um fator
negativo, pois, em tese, não permite ao preso insurgir-se contra sua prisão, visto
que, quando chegar ao conhecimento dos Tribunais acerca da prisão do agente,
este muito provavelmente já estará em liberdade.

O instituto da prisão temporária ainda demanda muita discussão acerca de sua
constitucionalidade, sendo que não há na doutrina um consenso acerca do tema, o
que revela pertinência do mesmo.
Palavras-Chave: Prisão Temporária, Constitucionalidade, Prisões Cautelares.

A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO INSTITUTO DA DESAPOSENTAÇÃO
Juliana Alves Arantes dos Reis.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O tema em questão tem como objetivo primordial explanar sobre a
Constitucionalidade do mais novo instituto jurídico que se manifestou sendo de
maior repercussão geral no Direito Previdenciário. Observaremos que alguns
doutrinadores e até decisões entendem ser devido ao aposentado o benefício da
desaposentação, outros entendem ser indevido por diversas razões, mas que
deixemos claro que se trata de algo individual ? social, porém não podemos deixar
de narrar que é algo que toda sociedade deve ter conhecimento. Cabe ressaltar que
o presente trabalho tem por finalidade pautar a constitucionalidade do instituto da
desaposentação, tendo como alicerce o Direito Previdenciário, juntamente com a
jurisprudência, sem desobedecer a Constituição Federal.
Palavras-Chave: Desaposentação, Aposentadoria, Seguridade Social.

O DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
FEDERAIS EM RAZÃO DA OMISSÃO DO LEGISLADOR INFRACIONAL EM
DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO
Ketley Hayuska Tavares de Souza.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O direito a aposentadoria especial dos servidores publicos
federais em razao da omissao do legislador infraconstitucional em decorrencia da
aplicaÇao subsidiaria da Lei n.8.213 de 1991.Momografia 2014.9.f.GraduaÇao em
Direito das Faculdades Alves Faria.Goiania, 2014.Este trabalho tem como objetivo
analizar o direito a aposentadoria especial dos servidores publicos federais em razao
da omissao do legislador infraconstitucional em decorrencia da aplicaÇao da Lei
n.8.213 de 91, tendo por finalidade promover a compreensao do efeito da
contribuiÇao previdenciaria para custeio deste beneficio, evidenciando a forma como
elas interferem no gasto da Uniao com a previdencia dos seus servidores.Discute,
tambem, a regulamentaÇao que ainda nao foi editada,configurando flagrante
violaÇao ao direito constitucionalmente assegurado.

Palavras-Chave: Aposentadoria Especial, Servidor Publico Federal, Omissão
Legislativa.

A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO INSTITUTO DA DESAPOSENTAÇÃO
Jheniffer Tavares de Souza.
Faculdades Alves Faria - ALFA

Este trabalho tem por finalidade compreender e analisar a Inconstitucionalidade dos
institutos da DesaposentaÇao no sistema juridico brasileiro, voltado especialmente
para o regime geral da previdencia social ,uma vez aposentado ,renunciar a sua
aposentadoria e contar o respectivo tempo de contribuiÇao para outra aposentadoria
mais vantajosa ,no mesmo ou em outro regime,mas contudo,e necessario que o
segurado,apos aposentado continue trabalhando e recolhendo as contribuiÇoes
obrigatorias para a previdencia social.A partir desses dados, o trabalho e
desenvolvido tendo premissa sustentar a viabilidade juridica da desaposentaÇao e
da inconstitucionalidade,e para isso,utiliza-se como parametros norteadores os
preceitos de natureza constitucional, patrimonial e o sistema de seguridade
social,enquanto genero,e, em especial o sistema previdenciario brasileiro.A
legalidade desse instituto e bastante discutido e ha muita controversia sobre o tema.
Palavras-Chave: Inconstitucionalidade, Institutos, Desaposentaçao.

EDUCAÇÃO
INCLUSÃO ESCOLAR DO ALUNO COM SÍNDROME DE DOWN
Dhyeila Oliveira Ramos e Gleiciane Sebastiana Eneas.
Faculdades Alves Faria – ALFA
A Síndrome de Down é um acidente genético que ocorre no par do cromossomo 21,
com a presença de um cromossomo extra. Por isso, essa síndrome é também
chamada de trissomia 21. A presença extra desse cromossomo acarreta no
desenvolvimento intelectual um retardo leve ou moderado, em virtude de alterações
cerebrais.
Palavras-Chave: Síndrome de Down, Intelectual, Cromossomo.

A ORGANIZAÇÃO E A PUBLICAÇÃO DE UM TRABALHO DE DIVULGAÇÃO
CIENTÍFICA: ENTRAVES E CAMINHOS TRILHADOS
Renato Sardinha de Souza.
Faculdades Alves Faria – ALFA
O presente trabalho tem a pretensão de mostrar a trajetória seguida por três
professores de Matemática que resolveram organizar e publicar um livro de divulgação
científica (relacionado à Educação Matemática), seguindo os caminhos da burocracia
e da complexidade natural de se escrever uma obra por várias mãos. Considerando
que os autores da obra estavam distribuídos em regiões geográficas distintas do país,
a utilização dos mecanismos de comunicação virtual - como e-mails e aplicativos para
Smartfones - foi essencial para a finalização dos trabalhos e do êxito da publicação.
Ainda, pretende-se demonstrar a forma de produção e de publicação de um livro (com
cerca de 1000 exemplares) de maneira independente e autônoma pelos seus
organizadores e autores.
Palavras-Chave: Divulgação, Metodologia, Publicação.

O BURACO NO ESPELHO
Lorena Eleutéria Almeida Silva
Faculdades Alves Faria – ALFA
O presente instrumento tem por bem correlacionar a teoria do desamparo trazida pela
psicanálise, a qual aparece em diversas obras e é usada freqüentemente pelos

autores dessa ciência,em diversos campos de estudos,fazendo uma alusão calara e
precisa a necessidade que cada individuo tem,pelo desamparo existente em sua vida.
Esse ?buraco? é deixado no indivíduo desde o momento que ele deixa de ser o centro
das atenções,o mais importante,o eu,o tudo.
A partir desse enfoque iniciaremos a apresentação falando um pouco da lenda de
narciso, trazida pela mitologia grega, remetendo a sua beleza até a flor de narciso.
Posteriormente entraremos no narcisismo, dando maior enfoque ao narcisismo
primário, caracterizada pela fase de auto-erotismo, onde a mãe passa a ser o ego
auxiliar e o papel do pai é criar o papel de segurança e o narcisismo secundário, fase
onde o bebê se percebe e começa a diferenciá-lo do mundo exterior e se vendo
começa a identificar suas necessidades e quem pode satisfazê-las, no caso a mãe.
Nesse contexto o bebê sofre com a ?ferida narcísica? de aceitar que o mundo não é
como ele deseja e que ele não é o ?majestade o bebê?, ocorrendo então à
ambivalência onde ama os pais,porém os odeia por não conseguir que eles atendam
todas as suas necessidades e que eles também são pessoas e com seus
afazeres.Sendo assim o bebê tem dificuldade de sofrer a castração do
mundo.Entrando então no contexto do complexo de Édipo.
Palavras-Chave: Desamparto, Narcisismo, Edipo.

PSICOLOGIA
A IMPORTÂNCIA DO MANEJO DA TRANSFERÊNCIA DENTRO DO SETTING
ANALITICO: UM ESTUDO DE CASO
Rosmanny da Silva Alves.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O trabalho tem como objetivo falar do manejo da transferência, mais especifico o
manejo da transferência erotizada, a transferência é um termo utilizado dentro da
abordagem psicanalitica que de forma genérica pode-se conceituar como um conjunto
de todas as formas as quais o paciente vivencia com a pessoa do psicanalista, sejam
elas sentimentos e suas questões edipicas. Freud foi o primeiro a falar sobre
transferência e fazer uma distinção entre transferências positivas e transferências
negativas, as positivas estão relacionadas a sentimentos afetuosos e amistosos já a
transferência negativa é apresentada de forma hostil e é neste momento que surge a
problemática no processo terapêutico. O meu estudo de caso relata muito bem isso,
um jovem rapas de 28 anos que faz acompanhamento na clinica escola desde o inicio
do ano ate o momento, veio com a demanda de que é uma pessoa muito estressada,
e é um ótimo esposo, não traí a esposa e não entendia o porque sua esposa não
cumpria com as obrigações como mulher, disse que estava querendo se separar pois
ele tinha gastrite nervosa e não mais aguentava brigar todos os dias com a mesma.
Passado algumas sessões de atendimento o paciente começou a fazer insinuações
para a analista e também passou a mostrar o outro lado daquele que sempre afirmava
ser um bom marido, contou que mantinha relacionamentos extra conjugais, dizia
gostar de aproveitar, falou que manter relacionamento com mulheres casadas era
agradável a ele e ainda dava exemplos: &quot;você é casada se agente sair daqui e
for almoçar juntos, agente curtiu o momento depois cada um para sua casa.&quot;
foram várias &quot;investidas&quot; barradas pela analista que depois de muita
supervisão e ajuda de sua analista conseguiu trabalhar um bom manejo dessa
transferência erotizada, onde as pessoas as quais eram do seu convívio diziam
perceber o quanto ele passou a ser uma pessoa mais tranquila desde que estava em
atendimento psicoterápico. Foram várias sessões de &quot;indiretas&quot; até que
um dia ele mesmo trouxe a forma &quot;direta&quot; a ser trabalhada, me
perguntando se eu não havia percebido a forma como ele investia em mim, as
cantadas que ele me dava, eu afirmei dizendo que sim, que havia percebido, falei um
pouco sobre a transferência a ele e disse que interpretava aquilo como uma forma de
atuação ao qual ele faz com as mulheres fora da clinica, disse a ele que aquele
movimento era dele, e era só mais uma informação dele para que nos pudessemos

trabalhar em analise. ( Bom meu trabalho relata um caso com muito mais detalhes,
aqui é só um resumo daquilo que está sendo produzido no meu TCC.)
Palavras-Chave: Transferência, Psicanálise, Manejo Clinico.

O DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO DA CRIANÇA
Margaret S. Mahler.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Fases do desenvolvimento psicológico da criança, fase autística, fase simbiótica, fase
separação e individuação.
Palavras-Chave: Fase Autista, Fase Simbiótica, Fase separação-individuação.

OS DESAFIOS DO PSICÓLOGO NA DELEGACIA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E
AO ADOLESCENTE: A CONSTRUÇÃO DE UMA PRÁTICA EM GOIÁS
Alexandre Castelo Branco Herênio, Lenyta Lorrany Barbosa da Silveira, Cláubia,
Lorraine Soares Mesquita, Edielle Santos do Nascimento e Eloana Alves Ferreira.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Introdução: A atuação do Psicólogo no campo jurídico é recente e sua prática neste
contexto encontra-se em construção. A Delegacia de Proteção à Criança e ao
Adolescente ? DPCA é um dos campos onde esta prática tem se desenvolvido
expressivamente nos últimos anos. Objetivos e método: O presente estudo trata-se
de um relato de experiência que aborda de forma crítica e reflexiva o trabalho realizado
por quatro estagiárias de Psicologia Jurídica em uma DPCA. Resultados e
Considerações Finais: Discute-se que as contribuições da Psicologia neste contexto
ainda estão aquém das possibilidades de atuação do profissional Psicólogo, uma vez
que seu trabalho ainda está muito associado à perícia Psicológica. A impossibilidade
de um acompanhamento de caráter interventivo com vítimas atendidas na DPCA,

aliado a dificuldades encontradas no trabalho em rede com o SUS e o SUAS, formam
um dos principais desafios do Profissional Psicólogo em uma DPCA.
Palavras-Chave: Psicologia, Delegacia, Desafios.

DEPRESSÃO:UMA LEITURA DA CLÍNICA PSICANALÍTICA CONTEMPORÂNEA
Vanessa Marcelly Acácio Lapot.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O objetivo deste estudo fundou-se em fazer uma interlocução da psicanálise do
século XIX com os dias atuais e o caminho percorrido para o desenvolvimento da
mesma, assim como a sintomatologia e a correlação do depressivo e sua etiologia,
aonde o mesmo é visto na contra mão do seu tempo.Foi o utilizado pesquisa
bibliográfica para tal estudo.
Apesar das questões das histéricas terem propiciado o surgimento da psicanalise,
sendo assim aonde alguém se disponibilizava a escutar o sofrimento do outro, Freud
já começava a teorizar sobre a depressão em um dos textos mais emblemáticos,
denominado de Luto e Melancolia (1917). Para Kehl (2009) O depressivo se refere a
uma escolha, no momento do enfrentamento do complexo de édipo e possível
castração a criança por se ver impotente não entra em rivalidade fálica com o pai, e
decide a partir de então se afugentar nos cuidados de sua mãe. Porém este lugar de
desejo cheio de proteção e cuidado custa ao sujeito o preço da impotência, desta
incapacidade diante dos desafios que somos expostos durante a vida (Kehl, 2009).
Em oposto ao que Kehl traz sobre o desenvolvimento da depressão, para Winnicott
está relacionado ao processo de amadurecimento pessoal não dando ênfase ao
complexo édipico.
Winnicott (1988) vem dizer que o indivíduo possui uma capacidade de deprimir-se,
neste momento esse deprimir-se não está ligado a doença, mas a uma possibilidade
de saúde e possível integração,porém ressalta que a depressão pode ser reativa

simples, patológica ou depressão psicótica podendo permear desde a saúde até a
doença.
Palavras-Chave: Depressão, Psicanálise, Amadurecimento.

TEOARIA PSICODRAMÁTICA E SUA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Jacélia Saionara Oliveira Rocha.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Este trabalho tem por finalidade apresentar os fundamentos e conceitos do
psicodrama, com o intuito de elucidar os diversos construtos desenvolvidos por Jacob
Levi Moreno. Este autor criou uma abordagem da psicologia conhecida por
Psicodrama, a qual possui o objetivo de trabalhar o indivíduo em seu contexto social.
Moreno acredita que o psicodrama é ?A ciência que explora a verdade por métodos
dramáticos? inspirado no teatro, e propõe o desempenho de papeis pela ação da
dramatização como método de desenvolvimento de papeis, com isso possibilita o
desempenho livre de papeis e seus vínculos ampliando a espontaneidade e a
criatividade.
Para a realização deste estudo foi desenvolvido uma pesquisa baseada em uma
revisão teórica da obra de Moreno, através de seus livros e de obras de outros autores.
Ao realizar tal pesquisa foi constatado que o Psicodrama foi fundamentado em
diversas experiências de Moreno, desde sua infância até sua vida adulta, por exemplo,
o Teatro da Espontaneidade, que constituiu a base de suas ideias da psicoterapia de
grupo e do psicodrama. A abordagem desenvolvida por Moreno consegue atender o
indivíduo tanto em sua concepção individual, pessoal, quanto em suas redes sociais.

Palavras-Chave: Psicodrama, Espontaneidade, Criatividade.

PSICOLOGIA ESCOLAR - UMA VISÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DO
PSICÓLOGO NO AMBIENTE ESCOLAR
Thiago De Jesus Carvalho.
Faculdades Alves Faria - ALFA
A psicologia escolar é muito mais abrangente do que a visão que foi criada pelo senso
comum, que rotulou a prática do psicólogo escolar como sendo apenas focada na
dificuldade de aprendizagem e no encaminhamento para outros profissionais para

tratamento e avaliação. A presente palestra visa apresentar a psicologia escolar como
um prática ampla que pode ser utilizada para intervenções.
Palavras-Chave: Atuação do Psicólogo, Psicologia Escolar, Intervenções.

PSICOLOGIA ESCOLAR: UMA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA
ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO NO AMBIENTE ESCOLAR
Ralissa Ganum da Cunha.
Faculdades Alves Faria - ALFA

DO

Muitas pessoas pensam que a área escolar é exclusivamente voltada para a
aprendizagem educacional, é também sim, mas não só para isso, temos uma ampla
área, o psicólogo escolar orienta pais e professores, contribui na elaboração de
projetos dentro da escola, faz intervenções individuais e em grupo, levantando as
demandas dos alunos. Um ponto importante a ser levantado é o fato de que a
Psicoterapia não é aconselhada dentro da escola por diversos motivos, alguns deles
são: a escola não é um ambiente propício por ter barulho e pelas crianças não levarem
tudo delas, justamente por ser uma escola, nesse caso o melhor método é o
Aconselhamento Psicológico, por ser mais breve e focal, o terapeuta estabelece junto
com o cliente a quantidade de sessões e a duração do acompanhamento, entrando
em acordo com ele dependendo da sua demanda, o Aconselhamento Psicológico
deve ter no máximo 15 sessões.
Palavras-Chave: Psicologia Escolar, Aconselhamento Psicológico, Psicologia.

A INFLUÊNCIA DA PREPARAÇÃO PSICOLÓGICA NA REDUÇÃO DA
ANSIEDADE EM PACIENTES HIPERTENSOS A SEREM SUBMETIDOS AO
CATETERISMO CARDÍACO
Galdovina Paulino da Silva.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Introdução: O psicólogo que integra a equipe multidisciplinar no contexto hospitalar
contribui nos procedimentos clínicos, entre eles os invasivos e cirúrgicos - como o
Cateterismo Cardíaco (CAT) - facilitando os processos de comunicação, reduzindo os
níveis de ansiedade e otimizando o tempo de recuperação e alta. Objetivos e método:
O presente estudo teve o objetivo de avaliar a influência da preparação psicológica
dos pacientes que são submetidos ao exame de cateterismo cardíaco. Constatou-se
que, a preparação realizada pelo psicólogo antes do CAT, ameniza a ansiedade e as
reações desagradáveis durante e após o exame. Esta pesquisa contou com 36
participantes hipertensos, de ambos os sexos, de um Hospital Geral em Goiânia,

encaminhados ao setor de Hemodinâmica para se submeterem ao exame. Os
instrumentos utilizados foram: o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o
Inventário da Escala de Ansiedade de Beck, o questionário Sócio-Demográfico, papel
A4, caneta e prancheta. Resultados e Considerações Finais: Através dessa pesquisa
foi possível concluir que a preparação psicológica influencia no exame de cateterismo,
amenizando a ansiedade diante das dúvidas do paciente e, com isso, contribui no
controle da hipertensão arterial antes, durante e após este procedimento invasivo.
Constatou-se que a maioria dos pacientes que recebeu preparação psicológica antes
do CAT confirmou a sua funcionalidade, afirmando que a preparação psicológica foi
útil, tranquilizando-os e deixando-os mais confiantes no trabalho da equipe
multidisciplinar. Com os resultados obtidos, constatou-se a importância do
acompanhamento e atendimento psicológico de caráter interventivo aos pacientes a
serem submetidos a quaisquer procedimentos invasivos ou cirúrgicos.
Palavras-Chave: Preparação Psicológica, Ansiedade, Cateterismo.

LÍDER + LIDERADO: UMA DUPLA EFICAZ
Lidia Soares dos Santos Barbosa e Katia Cruz Ribeiro.
Faculdades Alves Faria - ALFA
A realização deste trabalho tem como objetivo indicar as principais características do
líder dentro de uma organização, suas habilidades e compreensão de gerir projetos e
pessoas. Buscando sempre desenvolver lideres que ajam com eficácia obtendo bom
resultados com o desenvolvimento de suas equipes, preocupados com a forma com
que eles lidam e criam os mecanismos para serem um líder eficaz. Levando em
consideração que a função exercida pelo líder dentro da empresa tem um impacto
direto em dois aspectos principais, que são as Habilidades Sociais, e a Qualidade de
Vida no Trabalho de seus liderados, e do próprio líder. Tendo em vista que as
Habilidades Sociais (como comunicação, autoconfiança, iniciativa, saber ouvir, e até
mesmo a liderança), são itens em potencial a serem trabalhados com os
colaboradores, pois um dos papeis do líder é reconhece as principais habilidades de
cada um de seus liderados, e ao mesmo tempo aprimorar as habilidades que ainda
precisam ser melhoradas. Em favor de uma melhora do desempenho profissional dos
colaboradores, tendo impacto direto na Qualidade de Vida no Trabalho, que nada mais
é do que a satisfação do individuo dentro da organização, e o seu nível de motivação
com a função que exerce. Assim, o colaborador saberá as formas de reagir melhor

em determinadas situações, e o líder cada vez mais será reconhecido por apresentar
uma liderança eficaz, expondo bons resultados e evoluindo com sua equipe.
Palavras-Chave: Liderança, Qualidade de Vida, Habilidade.

RELATO DE EXPERIÊNCIA DA CRIAÇÃO DE UM GRUPO DE TREINO DE
HABILIDADES SOCIAIS PARA PAIS E CRIANÇAS
Maura Ribeiro dos Santos Barbosa.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Introdução: Não existe uma definição universalmente aceita sobre o tema das
habilidades sociais, mas sim uma variedade de dimensões que nunca acabam de ser
estabelecidas, de acordo com a intuição de cada pesquisador. Este autor atribui esta
dificuldade conceitual à falta de um modelo que guie a pesquisa sobre o tema
Habilidade Social (HS). Apesar desta dificuldade conceitual, este termo se refere a
denominação dada as diferentes classes de comportamentos sociais disponíveis no
repertório de uma pessoa, que contribuem para a qualidade e a efetividade das
interações que ela estabelece com as demais. Estas habilidades contribuem para a
competência social, favorecendo um relacionamento social saudável e produtivo.
Estudos indicam que o treino em habilidades sociais reduz a agressão e problemas
de comportamento em crianças. A literatura sugere que crianças com um repertório
comportamental socialmente adequado tendem a não ter problemas com violência
física e tem menos problemas de relacionamento do que as demais. Neste sentido,
considera-se importante também o treino das HS dos pais. Objetivo: Diante disso, o
objetivo deste estudo foi elaborar um treinamento em habilidades sociais com um
grupo de pais e de crianças no NEEP. Método: Com a finalidade de estruturar o
treinamento de TSH, foram realizadas reuniões semanais com as estagiárias e o
professor orientador, que realizaram uma busca na literatura com o objetivo de
encontrar os déficits comportamentais mais comuns em dois grupos: Crianças e Pais
de crianças com queixas de comportamento. Por meio do material encontrado foi
possível estruturar oito temas. O conteúdo de cada encontro foi preparado com
antecedência, de modo que foram abordadas temáticas semelhantes para pais e
crianças. Um primeiro grupo com uma quantidade reduzida de participantes foi criado
com o objetivo de testar a primeira versão do programa. As reuniões aconteceram no
NEEP. Resultados: 1) Como criar qualidades?; 2) Como iniciar e manter uma
conversa?; 3) Como fazer e responder perguntas?; 4) Como expressar sentimentos
e fazer elogios?; 5) Como expressar sentimentos negativos e fazer críticas?; 6) Como
fazer e recusar pedidos?; 7) Como lidar com críticas e admitir os próprios erros?
Discussão:
Observa-se que houve um ganho significativo no repertório
comportamental dos participantes do grupo; crianças e seus pais. No entanto,

ressalta-se a necessidade de se desenvolver um estudo com o objetivo de testar a
efetividade do programa.
Palavras-Chave: Habilidades Sociais, Problemas de Comportamento, Pais e Filhos.

A RELAÇÃO ENTRE BURNOUT E A PROFISSÃO DE VENDEDORAS DE UMA
REDE DE LOJAS DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE GOIANIA
Vivianne Fernandes Sena.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O trabalho tem como objetivo verificar a presença de sintomas da síndrome de burnout
em vendedoras de uma rede de lojas de moveis e eletrodomésticos de Goiânia. Tal
síndrome se desenvolve em pessoas, trabalhadores de profissões variadas, que
podem desenvolver cansaço excessivo, baixa energia laboral, desânimo e tristeza no
trabalho. Pode ser caracterizado por três dimensões sintomatológica sendo exaustão,
despersonalização e falta de envolvimento pessoal do trabalhador com o trabalho. A
jornada dos vendedores não é nada fácil, exige do profissional um grande esforço,
além da pressão diária sofrida em terem que bater as cotas. As mulheres também são
pressionadas em casa pelos familiares e amigos para realizarem as atividades
domésticas e rotineiras da família. Este ritmo de trabalho das mulheres pode interferir
em sua saúde, como o agravamento de transtornos emocionais. Para a realização
desta pesquisa foi utilizado o Questionário Maslach Burnout Inventory (Mbi) e outro
Questionário que avaliou os dados sociodemográficos e variáveis como experiência
na área. Esta pesquisa foi efetuada em 32 vendedoras, de uma rede de lojas de
móveis e eletrodomésticos, a idade variou de 20 a 34 anos, com de 31 anos. A maioria
é casada (50%) e possuem filhos (53,3%). De acordo com o resultado da pesquisa as
vendedoras desta amostra apresentaram médias altas na escala de exaustão
emocional (M = 3,3). Esse dado pode estar relacionado às exigências sofridas por
estas vendedoras, por exemplo, cobranças no ambiente de trabalho e nos outros
papéis que desempenham, esposa, mãe, filha, amiga, entre outros.
Palavras-Chave: Vendedores, Burnout, Mulheres.

A INFLUÊNCIA DA PERCEPÇÃO DO ESTRESSE NA QUALIDADE DE VIDA DOS
CUIDADORES FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADO
Anakelly Pereira de Sousa Lourenço.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O objetivo geral desse trabalho foi avaliar a qualidade de vida dos familiares
cuidadores, e verificar se há uma correlação entre a percepção de estresse com a

qualidade de vida. O estudo foi realizado no Hospital Santa Genoveva, sendo este
uma instituição privada que se localiza na cidade de Goiânia-Go. Fizeram parte dessa
pesquisa 30 cuidadores familiares de pacientes com enfermidades diversas, sendo
esses cuidadores de ambos os sexos. Os instrumentos utilizados para a coleta de
dados foram: o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o Questionário Sócio
Demográfico, a Escala de Percepção de Estresse-10 (EPS-10) e a de qualidade de
vida WHOQOL-BREF, todos foram aplicados nas enfermarias ou apartamentos que
se encontravam os pacientes e seus respectivos cuidadores familiares. De acordo
com a análise dos dados, foi possível observar que 80% dos cuidadores são do sexo
feminino, 50% são filhos e 90% relataram que deixaram de realizar algumas atividades
em função do cuidado prestado. Os resultados também sugerem que os cuidadores
consideram que possuem uma boa qualidade de vida e que os mesmo não se
percebem como indivíduos que estão estressados. Também foi evidenciado que
quanto menos se percebem como indivíduos que estão estressados, melhor avaliam
sua qualidade de vida, e quanto mais apoio social receberam maior foi o índice de sua
qualidade de vida.
Palavras-Chave: Cuidadores Familiares, Qualidade de Vida, Estresse.

CONDICIONAMENTO OPERANTE DA AFINIDADE POR ABORDAGENS DA
PSICOLOGIA
Norma Lirian Silva, Jessica Florinda Amorim.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Introdução: Condicionamento operante é o processo de aprendizagem de um
comportamento selecionado por suas consequências. Um indivíduo relata afinidade
quando experimenta compatibilidade e coerência com algo que ele já foi reforçado
anteriormente.
Objetivo e Método: O experimento teve o objetivo de testar a possibilidade do
condicionamento operante na afinidade de alunos graduandos quando decidem pela
abordagem teórica. O estudo contou com 21 participantes de um curso de Psicologia.
Um software foi desenvolvido para a coleta de dados, nele os participantes deveriam
marcar previamente em uma escala o nível de afinidade que acreditavam ter com o
Humanismo, o Behaviorismo e a Psicanálise. Eles foram expostos a frases que
poderiam representar ou não essas escolas do pensamento e deveriam julgar se elas
correspondiam à abordagem indicada, clicando na tela em SIM ou NÃO. O programa
oferecia um feedback ilustrativo e sonoro informando se a resposta estava correta ou
errada. Inicialmente, cada abordagem estava programada para julgar corretamente
25% das respostas de todos os alunos. Antes de cada participante começar, o
pesquisador configurava o programa para reforçar positivamente 75% das respostas

dadas, 7 alunos diferentes para cada abordagem. No final da análise das frases, o
participante deveria informar novamente o nível de afinidade que acreditava ter nas
três abordagens. Resultados e Considerações Finais: O resultados demonstraram a
eficiência no condicionamento operante da afinidade por determinada abordagem da
Psicologia, os indivíduos relataram no final do experimento que possuíam maior
afinidade com aquela abordagem a qual tinham sido recebido maior reforça mento
positivo.
Palavras-Chave: Condicionamento Operante, Afinidade, Abordagem.

A DEPRESSÃO DO PONTO DE VISTA DA GESTALT-TERAPIA
Monica Araujo Rodrigues.
Faculdades Alves Faria - ALFA

Tradicionalmente a depressão se trata de uma desordem da personalidade, sendo
uma ?doença emocional?. Tudo acontece em um nível físico, porem a percepção
ocorre na esfera mental. Uma vez que o espírito move a pessoa, tendo grande
responsabilidade no conflito do emocional. Quando o indivíduo se encontra deprimido,
ele está sofrendo de uma depressão de seu espírito.
Uma pessoa deprimida encontra se aprisionada em barreiras inconscientes do ?devo?
ou ? não devo? que tende recuar-se. Quando se vive nessa prisão, as fantasias de
liberdade a leva sonhar com uma vida diferente, e são os sonhos como toda ilusão,
que sustenta seu espírito. Porém mais cedo ou mais tarde acordamos desse sonho,
então a realidade o encara frente a frente. Quando isso acontece o individuo volta-se
a deprimir, ficando desesperado.
Uma das necessidades básicas do ser humano é o amor que é um dos mais
profundos, porem todos os sentimentos faz parte do Self, e podem contribuir para uma
personalidade saudável. Quando o indivíduo se encontra depressivo, é bem provável
que seus sentimentos positivos estejam bloqueados, e que sentimentos de raiva,
tristeza, podem ser respondidos por choros ou agitação. Outra necessidade básica é
a liberdade, buscamos ser livres em todas as situações da vida, a liberdade que nos
referimos é a de se expressar-se, podemos encontrar no meio social esse
impedimento de se expressar, impondo certas limitações.
Objetivos
Demonstrar o que leva uma pessoa entrar em depressão, e de que maneira pode ser
possível dar continuidade ao diálogo interrompido, ou seja, auxiliar na promoção da
saúde existencial do cliente.
Método
O presente estudo teve como participante, um cliente do sexo feminino de 46 anos de
idade, residente em Goiânia, casada, mãe de dois rapazes, pertence a uma classe

média baixa. Com o objetivo de promover a segurança e manter o sigilo desua
identidade, será atribuído a participante um nome fictício: Maria.
A busca por psicoterapia foi iniciativa da própria cliente, quando estavam sendo
realizadas as triagens. Procurou ajuda, quando se encontrou totalmente sem
possibilidade de exercer sua profissão desejada, por causa de problemas de saúde,
desde então tem se encontrado triste em todos os aspectos que a impossibilita de ser
independente, levando um grande susto ao se deparar por essa situação.
Resultados
A paciente desespera diante da sua impossibilidade e de suas impotências, teme a
repetição de sua própria história e não percebe que o sintoma pode criar uma situação
de rotina que leva o indivíduo a recolher-se pelo medo do fracasso, ainda quando,
objetivamente, ele tem condições de sucesso.
Palavras-Chave: Dialogo; depressão; fenomenologia; Gestalt-terapia.

RORSCHACH: HISTÓRICO E CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO
PSICODIAGNOSTICO
Suellien Silva de Oliveira e Valeria Cristina de FreitasFaculdades
Alves Faria - ALFA

DE

O teste de Rorschach é uma técnica de avaliação psicológica e foi desenvolvida pelo
psiquiatra suíço Hermann Rorschach. Este é conhecido como um teste projetivo, em
que o indivíduo apresenta sua percepção sobre 10 pranchas com algumas manchas
de tintas. Através da codificação desses cartões, é possível apresentar características
da personalidade do paciente, pois se trabalha com a ideia de projeção, em que este
atribui de maneira inconsciente características próprias. Esse teste tem sido utilizado
em vários âmbitos da psicologia e também tem contribuído para o processo de
psicodiagnostico. O termo psicodiagnostico foi utilizado pela primeira vez por
Hermann, 1921, e posteriormente seu significado foi alargando-se e abrangendo toda
a área de diagnóstico aplicado à psicologia. O intuito do psicodiagnostico
primeiramente é auxiliar o cliente a ter uma percepção sobre si e também ajudar o
psicólogo a ter uma visão mais ampla sobre seu paciente. Os procedimentos que
serão utilizados deverão depender de caso a caso e o que quer investigar. É
necessário ter o envolvendo total do paciente para que este processo tenha o devido
êxito. A aplicação de um teste projetivo no processo de psicodiagnostico é um

facilitador na psicoterapia e auxiliador para conhecer determinadas características
individuais deste.
Palavras-Chave: Rorschach, Contribuições, Psicodiagnostico.

TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR
Thaís Rossi dos Santos.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Este trabalho tem como objetivo identificar variáveis que podem influenciar na
mudança de um episódio para outro do Transtorno do Humor Bipolar. De acordo com
a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar (ABTB), este transtorno acomete cerca
de 1% da população geral. O Transtorno Afetivo Bipolar é definido como um conjunto
de sintomas, geralmente com episódios graves e recorrentes de oscilações de humor
com duração e intensidade variável entre episódios depressivos e maníacos ou
hipomaníacos. O método utilizado foi uma pesquisa on-line composta por quatro
questionários. Através do primeiro nos certificaremos se o participante possui ou não
o Transtorno Afetivo Bipolar. O segundo questionário irá verificar a frequência em que
ocorrem determinados comportamentos e pensamentos nas fases maníaca e
hipomaníaca. O terceiro questionário identificará se reforço e punição tem relação ou
não com o início e fim de alguma das fases. O quarto questionário tem por escopo
verificar a relação entre frustração e o início da fase depressiva. Responderam a
pesquisa sete participantes com idades entre 19 e 30 anos, de ambos os sexos. Os
resultados apresentados até o momento mostram que há grande relação entre a
frustração e o início da fase depressiva, mostram também que a maior parcela dos
participantes percebe quando ocorre a transição de um episódio para o outro e que
este tem relação com as punições e reforços recebidos. Devido a pesquisa ainda não
ter sido concluída os dados apresentados são parciais.
Palavras-Chave: Bipolar, Mania, Depressão.

TECNICAS COGNITIVA
Dimar Cunha de Urzêda.
Faculdades Alves Faria - ALFA
As técnicas cognitivas são recursos utilizados por terapeutas cognitivos com o objetivo
de auxiliar as pessoas a refletirem sobre os seus pensamentos disfuncionais, que
levam a alterar as reações (emocionais, comportamentais e fisiológicas). Este trabalho
tem como objetivo esclarecer como se dá a aplicação dessas técnicas cognitivas e
sua eficácia na resolução de problemas. Beck, na década de 60, desenvolveu a

terapia cognitiva como um sistema de psicoterapia com base nos primeiros estudos
no tratamento de pacientes deprimidos e posteriormente a outros transtornos. As
formas de terapia cognitiva que foram baseadas no modelo Beck visam ensinar o
paciente a entender a si próprio e suas dificuldades. Então, para desconstruir
pensamentos e crenças é necessário o uso de intervenção cognitiva através das
técnicas: mudança de humor (verificar o humor do paciente); psicoeducação
(explicação sobre os pensamentos automáticos); descoberta guiada (é um
questionamento simples); questionamento socrático (é uma forma de questionar a
veracidade dos pensamentos do paciente); reestruturação cognitiva (substituir
interpretações prévias por novas); geração de alternativas racionais (desenvolver
pensamentos lógicos); exame de evidências (evidências a favor ou contra);
identificação de erros cognitivos (nos pensamentos que geram sofrimento); ensaio
cognitivo (de pensamentos e comportamentos); uso de cartões de enfrentamento
(recursos visuais com o propósito de ajudar o paciente a exercitar);
automonitoramento (modificar pensamentos automáticos); registro de pensamento
automático; registro de pensamentos disfuncionais; geração de imagens mentais
(pacientes reviverem eventos importantes em sua imaginação); de inventários de
pensamentos automáticos; role- play; reatribuição; flecha descendente; de
relaxamento; resolução de problemas; tomada de decisão; descatastrofização.
Palavras-Chave: Técnicas. Terapia. Cognitiva.

AS ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO DA CRIANÇA SEGUNDO
MARGARETH MAHLER
Daniela de Sousa Rocha.
Faculdades Alves Faria - ALFA
As primeiras semanas de vida após o nascimento do bebê foi conceituado por Mahler
(1986) como a fase autista, onde o bebê vive em um típico estado vegetativo, que
nada mais é que momentos de sonolência e outrora de satisfação das suas
necessidades fisiológicas. Neste momento o bebê ainda não se reconhece isso só
ocorrera quando o nascimento psicológico acontecer ao longo do seu
desenvolvimento. A percepção dos prazeres ou desprazeres como os incômodos que
são gerados por estímulos internos como os fisiológicos serão gradualmente
percebidos por ele e satisfeitos por ele mesmo.
A fase simbiótica se inicia a partir do fim do primeiro mês e inicio do segundo, onde a
diferenciação entre o bebê e a mãe ainda não aconteceu. O bebê acredita que ele e

a mãe são dois seres fusionados, a mãe como parte constituidora dele, onde o seio
que o nutri seria algo estendido de seu próprio corpo.
Fase separação-individuação, nesta fase primeiramente se ocorre à separação que
se dá quando a criança sai da fusão simbiótica que se encontrava com a mãe na fase
anterior. Depois ocorre a individuação, aonde a criança vai adquirindo suas próprias
características individuais.
Palavras-Chave: Margaret Mahler, Etapas Desenvolvimento Infantil, Simbiose.

A AUSÊNCIA DA FIGURA PATERNAL DURANTE A GESTAÇÃO
Taíssila Lorrany Pereira Dias.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O trabalho tem por objetivo compreender a percepção das gestantes sobre o apoio
social paterno durante a gestação. Diversos estudos, como de Winnicott
(1982),demonstram que a relação entre os pais da criança repercute em seu
desenvolvimento, desde o nascimento sendo esta a primeira representação de
segurança social a qual a criança recebe.Para isso buscou se na literatura bibliografia
com relação a esse tema, porém pouco estudado sobre este apoio social paterno
durante a gestação.Para realizar este estudo foi utilizada uma pesquisa quantitativa,
que visou avaliar o apoio social, o bem estar subjetivo e variáveis relacionadas, como
a presença paterna. A pesquisa foi realizada em um Hospital da rede privada da
cidade de Goiânia, com 53 mulheres, dentre elas gestantes (15,1%),
puérperas(79,2%), pós-aborto (3,8%) e outras intercorrências (1,9%), essas últimas
estão relacionadas a problemas como deslocamento de placenta.Nesta amostra, a
idade varia entre 16 e 41 anos, com média de 28 anos.De acordo com os dados foi
possível perceber que o apoio social percebido pelas gestantes está correlacionado a
presença paterna durante a gestação (r = 334*) e no momento atual (r = 404**), por
exemplo, o parto, ou intercorrências. Conclui-se que as mulheres as quais recebem
este apoio social do pai da criança recebem um apoio maior do que as que não
obtiveram e tendem a passar por este período conturbado que é a gestação de

maneira que por mais que elas tenham e recebam de forma efetiva este apoio social,
elas possuem a falta da percepção do bem-estar subjetivo.
Palavras-Chave: Ausência da Figura Paternal, Gestação e Apoio Social, Bem - Estar
Subjetivo.

CONTRIBUIÇÕES DA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA NA DIAGNÓSTICO DE
UM CASO DE SINDROME DE PRADES WILLI
Carla Fernanda Sobrinho da Silva.
Faculdades Alves Faria - ALFA
A neuropsicologia preocupa-se com a complexa organização cerebral e suas relações
com o comportamento e a cognição, tanto em quadros de doença como no
desenvolvimento normal.Ao recebermos na clinica escola da Faculdade Alves Faria a
demanda de um paciente de 11 anos, do gênero masculino, com um diagnóstico
psiquiátrico de TDAH, hiperfagia alimentar, atraso do desenvolvimento
neuropsicomotor, sob suspeita da Síndrome de Prader Willi (SPW), juntamente com
a queixa da escola sobre a dificuldade da criança na aprendizagem, foi realizada com
este uma avaliação neuropsicológica.O objetivo deste estudo foi procurar correlações
entre o quadro diagnostico da SPW, a suspeita médica de TDAH e as dificuldades de
aprendizagem mencionadas pela escola, com os resultados obtidos através dos
testes, e assim detectar o quanto todas essas variáveis influenciam no
desenvolvimento cognitivo da criança. A SPW é uma doença genética parental
decorrente da ausência da expressão gênica na região proximal do braço longo do
cromossomo 15 (11.2q-13q). Suas características são hipotonia neonatal e disfunção
hipotalâmica, hiperfagia, obesidade, hipogonadismo, deficiência intelectual,
deficiência de hormônio de crescimento (GH), hipoatividade e atraso no
desenvolvimento motor. METODO: A avaliação neuropsicológica teve duração de 10
sessões, sendo realizada inicialmente uma anamnese com os pais, que também
respondeu o CBCL (Child Behavior CheckList), e posteriormente com a escola,
aplicou-se a Bateria completa do WISC III 3º edição, HTP (House-Tree-Person), Teste

de Nomeação de Boston, RAVLT, TrailMaking (Trilhas Formas A e B), Teste dos
Relógios, Cancelamento de Sinos, Teste ABC e Teste das 3 formas e 3 palavras.
Palavras-Chave: Neuropsicologia, Sindrome Prader Willi, Diagnóstico.

O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR EM UM TRABALHO INTERVERTIDO
CONTRA A ANSIEDADE
Alice De Andrade Silva, Geórgia Bueno e Thiago de Jesus Carvalho.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O papel do psicólogo vem se ampliando com o decorrer dos anos inicialmente era
restrito a pratica clinica depois expandido para a areia hospitalar, organizacional
chegado ate o ambiente escolar. No brasil ,a psicologia escolar enquanto areia de
atuação do psicólogo tem enfrentado uma serie de dificuldades e contradições.
Essa área e quase tão antiga em nosso pais quando a profissão de psicólogo. O
psicólogo inserindo na escola deve buscar o aperfeiçoamento de suas praticas
mediantes intervenções que considerem fatores históricos, sócias ,políticas e
econômicos, realizando uma intervenção ampla e contextualizada que envolva os
diferentes atores presentes nos processos educativos sejam eles professores pais
funcionários alunos enfim a comunidade na escolar. Uma das principais funções
exercidas pelo psicólogo no ambiente escolar está relacionado a prevenção e
manutenção do desenvolvimento saudável da aprendizagem o presente artigo visa
demonstrar como e realizada um intervenção sobre ansiedade em alunos do terceiro
ano de ensino médio de uma escola com proposta inclusiva que estão em processo
de avalição e escolha profissional. O objetivo do artigo e analisar se os processos de
intervenção escolar em grupo conseguem ter um efeito positivo com relação a
ansiedade realizando assim uma paralelo sobre o tema e a função da psicologia
escolar.
Palavras-Chave: Psicologia Escolar, Ansiedade, Intervenção.

OS BENEFÍCIOS DE UM ENCONTRO PSICOTERAPÊUTICO NA PERSPECTIVA
DA GESTALT-TERAPIA
Izadora de Paula Fonseca.
Faculdades Alves Faria - ALFA
A psicoterapia é um método de tratamento que visa a saúde mental do ser humano,
ou seja, seu bem estar consigo e com os outros, harmonia e equilíbrio nas diversas
área da vida e capacidade de lidar adequadamente com as emoções. O ambiente
psicoterápico oferece um contexto favorável para a construção de diálogos
construtivos, para o amadurecimento, crescimento, compreensão e mudança. Dentre

as diversas abordagens que podem ser adotadas pelo psicoterapeuta em sua prática
clínica, abordaremos especificamente a Gestalt-terapia. Fundada por Frederick Pearls
em 1950, essa abordagem tem por pressupostos teóricos a filosofia Buberiana, Teoria
Organísmica, Teoria de Campo e Psicologia da Gestalt, e tem por pressupostos
filosóficos o humanismo, existencialismo e a fenomenologia. É centrada no aqui-eagora e abrange também outros conceitos como o de figura e fundo e o de todo e
parte. O psicoterapeuta e o cliente constroem juntos uma relação autêntica baseada
no diálogo de pessoa para pessoa, o que favorece um verdadeiro encontro
terapêutico. Um verdadeiro encontro requer que as duas pessoas movam-se em uma
mesma direção em sintonia, em um clima de aceitação, empatia, disponibilidade,
acolhimento, escuta e reflexão. Dessa forma, o presente trabalho visa observar os
benefícios que podem existir como um fruto do verdadeiro encontro entre cliente e
psicoterapeuta no setting terapêutico dentro de uma perspectiva da Gestalt-terapia.
Palavras-Chave: Psicoterapia, Gestalt-terapia, Encontro.

A AWARENESS POR MEIO DA RELAÇÃO DIALÓGICA: UMA PERSPECTIVA DA
GESTALT-TERAPIA
Ely Carvalho de Castro.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Este trabalho visa desvelar o conceito de awareness, bem como a sua promoção
através da relação dialógica na clínica gestáltica. O psicólogo na sua prática
psicoterápica busca através do ser humano, do seu pensar, do seu agir, compelir um
esquema de comportamento. Delineia um quadro, cria um sistema e traz uma
estrutura que nos mostra as linhas mestras da forma de vivenciar a existência de cada
um. Aquilo, que é decididamente próprio de um homem, através das devidas
retificações, pode aplicar-se a outros homens (RIBEIRO, 1985). A importância de se
realizar este trabalho, além de levantar os conceitos de awareness e relação dialógica
através da prática clínica, é visualizar as experiências do gestalt-terapeuta estagiário
e do cliente na relação promotora da consciência emocionada. Visando conectar a
relação entre o apanhado teórico e as vivências possibilitadas pelo encontro entre
cliente e terapeuta-estagiário, serão selecionados alguns recortes dos atendimentos
previstos. Prevê-se o levantamento de dados para o desenvolvimento deste trabalho
a participação de uma cliente do sexo feminino, que aqui receberá o nome fictício de
Maria que está em seu 7 atendimento ate a presente data. Será possivelmente,
visualizada a promoção da awareness através da relação dialógica entre terapeuta-

estagiário e cliente fazendo assim o desdobramento da teoria com a prática da
Gestalt- Terapia na clínica.
Palavras-Chave: Awareness, Relação Dialógica, Gestalt Terapia.

PSICOLOGIA DA GRAVIDEZ - OFICINAS TERAPÊUTICAS COM GRAVIDAS
Andressa Barcelos de Oliveira.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O período pré-natal é de suma importância na formação do individuo, o bebê já antes
de nascer é um ser inteligente, sensível, apresentando traços de personalidade
próprios e bem definidos, e que tem uma vida afetiva e emocional estritamente
vinculada a sua experiência relacional com sua mãe, estando em perfeita
comunicação empática e fisiológica com ela, captando os seus estados emocionais e
a sua disposição afetiva para com ele; havendo então essa visão e esclarecimento
sobre o período gestacional ser ativo para o bebê, não inexistente, ou escuro, como
se acreditava em tempos passados, temos a necessidade de acompanhar esse
período e preparar as mães para saberem lidar e manejar com isso da melhor forma.
Com efeito, se considerarmos que todos os fatos ocorridos com o ser antes de ele
nascer recebem registro mnêmico, que este registro fica guardado apenas no plano
inconsciente, que todas as vivências pelas quais passa o ser no período pré-natal irão
fazer parte de sua bagagem inconsciente, exercendo influencia tanto sobre a sua
personalidade pós-natal como sobre a suas conduta e seu comportamento, e que o

estudo do inconsciente é o objeto por excelência da psicanálise, conclui-se que o
estudo da psicologia pré-natal é de importância fundamental para ela.
Palavras-Chave: Gestação, Vinculo, Bebê.

Arquitetura e Urbanismo
PELOPONESO
Hindiell Sarah, Sara Monick e Karoline Rios.
Faculdades Alves Faria - ALFA
A Guerra do Peloponeso foi um conflito militar entre as cidades-estado de Atenas e
Esparta. Ocorreu entre os anos de 431 e 404 a.C. Esta guerra foi relatada
detalhadamente por dois historiadores da Grécia Antiga, Xenofonte e Tucídides.
Para compreender melhor esta guerra é necessário entender as diferenças que
existiam entre Esparta e Atenas na antiguidade. Enquanto Esparta era voltada para o

militarismo, Atenas era o centro político e cultural do período. Esta guerra também
envolveu outras cidades-estado que se alinharam com Atenas ou Esparta.
Palavras-Chave: Guerras, Cidades, Conflitos.

MATERILIZANDO SENTIMENTOS
Isabela Marinho Santos
Faculdades Alves Faria - ALFA
A casa a ser apresentada foi feita especialmente para um artista plástico, com um
espaço exclusivo para manusear suas técnicas em sua própria casa, tendo um atelier
de esculturas localizado a casa em um lugar mais afastado da urbanização, sendo a
casa modernista libera o mal estar da falta de saúde: edifícios claros, brancos, quentes
e abertos ao mundo natural uma casa saudável, entendendo que o modernismo a
casa deve nascer para atender às necessidades das pessoas e do caráter do
organismo vivo (adaptação). A polêmica racionalista houve uma corrida contra a
arquitetura grandiosa, militarista do como da crise, surge para os arquitetos
organicistas, a arquitetura da maior atenção que os arquitetos prestavam à vida e ao
bem-estar do homem na casa organizando-a de acordo com suas exigências
individuais. A maquete teve uma grande inspiração de um autor que segundo ele a
sua mãe desde criança influenciava decorando seu quarto, tendo os blocos que eram
constituídos especialmente pra ele por formas geométricas que podiam ser montadas
a partir de várias combinações em composições tridimensionais, menciona a
importância desde jogo na formação de sua visão espacial, podendo mesmo tal
composição geométrica vislumbrada em toda sua obra, assim começou a influência
de um começo para a arquitetura em sua vida.
Palavras-Chave: Suavidade, Estabilidade, Modernista.
MATERILIZANDO SENTIMENTOS
Larissy Serrano dos santos
Faculdades Alves Faria - ALFA
O estilo Barroco tem como principal característica a tensão entre espírito e matéria,
céu e terra, razão e emotividade, contenção e derramamento, cientificismo e
religiosidade. O artigo constitui-se no estudo sobre o barroco mineiro, analisando as
esculturas monumentais de Aleijadinho (1730-1814), feitas para o adro dianteiro do
Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos de Congonhas, em Minas Gerais. O
Barrroco Mineiro é uma manifestação excepcional no qual uma arte grandiosa,
alcançou seu auge na cidade de Congonhas do Campo. Aleijadinho realizou o
conjunto de esculturas monumentais que marcaria definitivamente sua obra. O artigo

mostra as figuras dos profetas que apresentam deformações ou acabamentos
desiguais que eram marca registrada do Aleijadinho.
Palavras-Chave: Barroco, Arte, Aleijadinho.

Engenharia Civil
PROJETO DE PROLONGAMENTO DA AVENIDA GOIÁS NORTE TRECHO ENTRE
AV 09 DE JULHO À GO ? 070
Paulo César de Jesus Júnior, Lauanny Coelho dos Santos e Renan Alves da Silva.
Faculdades Alves Faria - ALFA
A Avenida Goiás é atualmente considerada a ligação mais importante no sentido
Norte ? Sul de Goiânia. Nossa proposta visa a continuação da Avenida Goiás Norte à
GO ? 070, o que poderá agregar mais valor à Via. Este novo prolongamento tem como
objetivos ampliar o sistema de transporte coletivo, permitir maior conforto e
confiabilidade aos usuários, diminuir o tempo de percurso dos transportes, aumentar
a acessibilidade à área Norte da cidade, permitir a indução da ocupação e
adensamento da região e facilitar o acesso de quem esta no Norte da cidade em
direção ao Centro e aos demais bairros que são e serão cortados pela via.
Metodologia Para a elaboração do projeto, foi realizado um estudo de dois traçados
diferentes e para a escolha foram analisados fatores como desapropriação, custo e
melhor adequação das ruas já existentes às dimensões exigidas pelo SENDUS para
uma Avenida deste porte. Dessa forma escolheu-se o melhor traçado. Neste momento
a elaboração do projeto esta em andamento, mais depois de algumas averiguações

de mercado e prévia de gastos foi decidido que o revestimento asfáltico que poderá
ser utilizado é o CBUQ pois foi o que melhor atendeu às nossas necessidades.
Resultado Os resultados almejados serão o conhecimento das características
aprofundadas para a confecção de uma via, assim como conhecimentos técnicos, e
suas funcionalidades. Conclusão Ainda não se tem uma conclusão formada sobre o
prolongamento, tendo em vista que o projeto ainda está em processo de elaboração.
Más esperamos que todas nossas expectativas positivas sejam atendidas.
Palavras-Chave: Avenida Goiás, Prolongamento, GO-070.

USO DE GEOSSINTÉTICOS COMO ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM TALUDES
Antonio Lucca Araújo e Honorato.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Hoje em dia, o risco de acidente devido ao escorregamento de massa de solo é
crescente, devido a fatores como as chuvas torrenciais e o desrespeito ao meio
ambiente, com construções invadindo cada vez mais as áreas de preservação e as
encostas dos morros. Apesar de não ser uma das alternativas mais baratas ou de fácil
execução, o uso de geossintéticos vem crescendo rapidamente em todo o mundo.
Parte desse crescimento se dá pela versatilidade do geossintéticos, sendo estes
aplicados com diversas finalidades, como reforço de solo, impermeabilização e no
controle de erosão. No reforço de taludes, os geossintéticos podem ser úteis como
forma de propiciar a redistribuição de tensões e deformações, tornando possível
atingir estruturas mais íngremes e com um menor volume de aterro. O presente
trabalho utiliza a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso de uma encosta em que foi
utilizado como solução técnica, os geossintéticos. Este estudo pretende catalogar,
descrever e avaliar os seus possíveis usos em suas mais variadas apresentações,
com ênfase na sua utilização como solução de estrutura de reforço em taludes. Um
caso real também será discutido, a fim de exemplificar como é feita a identificação do
problema que atinge o local estudado, a escolha do tipo de solução, o
dimensionamento segundo as normas vigentes e a execução do reforço do talude em
uma obra.
Palavras-Chave: Geotécnica, Geossintéticos, Taludes.

Engenharia Mecânica
SISTEMA DE AMORTECIMENTO PULL-ROD
Matheus Pereira de Oliveira Godoi.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Este trabalho objetiva-se na implantação de um sistema de amortecimento dianteiro
revolucionário chamado Pull-rod, diferente dos convencionais usados em motos
populares este sistema deriva dos amortecedores das Ferraris F1. Com esse sistema
a moto terá melhor aero dinâmica, ganhará um design futurista, agressivo e esportivo,
proporcionando maior conforto para o condutor. Em sua dirigibilidade a moto terá um
melhor desempenho em curvas, freadas, e manobras bruscas em altas velocidades.
O amortecedor se posicionará paralelo ao solo ( diferentes dos convencionais que
formam um ângulo menor que 90°) melhorando o atrito da moto com o chão. Durante
a frenagem as motos com bengalas de amortecimento verticais tende a jogar o peso
da moto e do condutor para cima da roda dianteira, fazendo com que sua traseira
levante lançando o seu piloto para frente, com esse sistema de amortecimento o peso
será direcionado para o meio da motocicleta, e reduziria parte dos acidentes causados
por quedas e choques mecânicos.
Palavras-Chave: Amortecedor Pull-ROD, Motocicleta segura, Melhorias na
Segurança do trânsito.

