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APRESENTAÇÕES ORAIS

ADMINISTRAÇÃO
Os Impactos da Gestão e da Liderança no Bem-Estar do Docente
Celyce de Sousa Gonçalves Lula e Suzy Carvalho Neves
Faculdades Alves Faria - ALFA
O objetivo desse artigo é contribuir para o debate sobre questões referentes às implicações
dos impactos da gestão e da liderança no bem-estar do docente. Para este efeito é analisada
a correlação existente entre os gestores e líderes na promoção do bem-estar. A escolha
por esse tema surgiu ao se observar a relevância dos docentes na vida das pessoas,
levando-se em consideração tanto o aspecto psicológico quanto o social, uma vez que, hoje,
o papel do professor vai além da sala de aula e da mediação do processo de conhecimento
do aluno. O presente texto trata de uma pesquisa exploratória na qual se fez uma abordagem
teórica sobre os assuntos necessários para a compreensão desse trabalho em que se busca
explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos. Dentre
estes assuntos, podem ser citados: o conceito de gestão, liderança, bem-estar e bem-estar
docente. Pesquisas com este formato são realizadas com o de favorecer a compreensão
inicial de certo problema. Através dos estudos realizados, pode-se concluir que a equipe
gestora possui condições e responsabilidade de estabelecer, manter e modificar o ambiente
escolar, causando impacto nas pessoas, especialmente no que se refere aos docentes,
contribuindo, assim, para a construção de estados de bem -estar e satisfação quanto ao
trabalho, autoestima e realização. Tal premissa implica que a gestão seja um fator decisivo
na construção de um estado ótimo de trabalho e convivência entre os membros da
comunidade escolar.
Palavras-Chave: Gestão, Bem-estar e Docente.

O Comportamento do Consumidor no E-commerce
Ananda Missima Smargiasse, Dalyanne Cordeiro Alves de Oliveira e
Gabriel Mesquita Borges
Mestrado - Faculdades Alves Faria - ALFA
O comportamento do consumidor no e-commerce, as influências sobre eles e seus
segmentos.
Palavras-Chave: Consumidor, E-commerce e Influências.

A Realidade da Implementação de Um Novo Franqueado: Um Estudo de Caso da
Rogapop
Andrielle Batista Folha e Zâyne da Silva Rezende
Faculdades Alves Faria – ALFA
Esse tema foi escolhido com o objetivo de mostrar o formato da gestão de franquias, sua
implementação, modelos e processos e relevância para o mercado. No atual cenário
econômico, percebe-se um grande número de empreendedores que adotam o modelo de

franquia, no qual podem acessar o mercado de maneira estruturada. Isso vem ocorrendo
devido à evolução da Administração ao novo formato para atender às necessidades dos
clientes, adotando uma padronização de produtos e/ou serviços.
Em tempos de rapidez, agilidade, comunicação interligada, o formato de franquias conquista
e concretiza um sucesso entre seus empreendedores. Essa gestão engloba atender o cliente
em várias localidades geográficas diferentes com o mesmo produto e/ou serviço,
demonstrando a mesma qualidade, com a mesma missão, visão e valores da organização
em todas as suas redes.
Palavras-Chave: Gestão Estratégica, Franquias e Empreendedorismo.

Expert Milionário
Caio César Andrade da Silva, Felipe Silva Gomes, Dílson Santos da Silva Júnior e Morone
Borges Rios
Faculdades Alves Faria – ALFA
Pessoas que tenham histórias de vida, bagagem de conhecimento que possam ser
passadas a outras pessoas têm um produto que é o conhecimento, que se usado de forma
lógica, pode fazer a diferença na sua vida e na vida de outros indivíduos. O empreendedor
busca a conquista do seu primeiro milhão, mas para isso terá que analisar em qual área do
seu conhecimento irá aplicar para a busca de melhores resultados. A partir da análise, tenta
definir em qual produto ou em que investir, para que tenha sucesso. Às vezes, o indivíduo
falha no processo de escolha da sua área, não levando em consideração o interesse das
pessoas pelos temas do seu domínio, tendo que se perguntar qual exatamente seria a área
para investir seus esforços profissionais. Diante dessa constatação, o empreendedor tem a
adquirir um profundo conhecimento dos principais problemas, levantando soluções viáveis
a fim de solucionar cada um deles.
Palavras-Chave: Conhecimento, Solucionar e Milhão.

As 21 Indispensáveis Qualidades de Um Líder
Arllan Gonçalves Corrêa, Fabiana Martins Silva, Higor Santana Vaz, Maurizete Gomes
Caldeira, Kelly Cristina Oliveira de Sousa, Yasmin Fernandes Souza, Mileide Antônia Braz
Ferreira, Dalva Adriane Silva e Vitor Repezza da Mota Júnior.
Faculdades Alves Faria – ALFA
“As 21 Indispensáveis Qualidades de Um Líder” vai diretamente ao fundamental na
liderança. Aborda o processo de desenvolvimento da arte da liderança ao dar ao leitor
conselhos e ferramentas práticas que lhe permitirão desenvolver as qualidades que estão
presentes nos grandes líderes.
Palavras-Chave: Liderança, Comprometimento e Administração.

Planejamento Estratégico
Jamille Araújo Paixão e Vagner Rosalem.
Faculdades Alves Faria – ALFA

O planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão, é o mecanismo utilizado para
visualizar a situação atual da empresa e definir objetivos e ações a serem executadas para
o sucesso organizacional. Através das estratégias, a empresa consegue definir planos que
servem como sustentáculo para o médio e longo prazo. O planejamento estratégico consiste
em uma série de etapas que são repetidas ciclicamente. É um processo interativo, começa
na primeira etapa, segue até a última e, então, volta à primeira. Esta fórmula permite que a
empresa esteja em uma constante técnica de aprendizagem. Este estudo teve por objetivo
realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema planejamento estratégico. A metodologia
utilizada foi o levantamento teórico sobre o tema através da pesquisa bibliográfica de
diferentes autores. E os fundamentos teóricos abordados colaboraram para a compreensão
sobre este tema e servem de norteadores para execução do planejamento estratégico.
Palavras-Chave: Planejamento, Desenvolvimento e Controle.

Mapeamento de processo: Estudo de Caso no Ramo Alimentício
Juliana Akemi Hirae e Osmar Rodrigues de Souza Júnior.
Faculdades Alves Faria – ALFA
Estudo de caso no ramo alimentício buscará fazer uma pesquisa exploratória com o
propósito de verificar se as funcionalidades da empresa que não contém seus processos
organizados seriam mais eficientes e eficazes em produção e custo, se houvesse uma
gestão de processo, padronizando suas atividades e modelando seus processos. Será
realizada uma pesquisa de campo com os sócios, funcionários e clientes.

Palavras-Chave: Mapeamento de processo, Gestão de Processo e Ramo Alimentício.
Projetos de Vida: Um Estudo dos Jovens de Americano do Brasil – GO
Sergio Caruso
Mestrado – Faculdades Alves Faria – ALFA
Nos dias atuais, os jovens estão diante de diversos caminhos e alternativas para escolherem
o seu futuro, tanto pessoal quanto profissional. A importância deste trabalho é averiguar de
que forma os jovens, nos dias atuais, estão construindo seus projetos de vida. O estudo tem
por finalidade identificar os variados projetos de vida dos jovens entrevistados na cidade de
Americano do Brasil/GO e descobrir quais fatores de desenvolvimento regional
desempenham um papel importante na construção desses projetos de vida. A metodologia
para alcançar os objetivos será o estudo qualitativo. Para a coleta de dados, serão utilizadas,
junto aos sujeitos da pesquisa, as entrevistas focais semiestruturadas e aplicação de
questionário. Dessa forma, teremos um questionário de caracterização socioeconômica e
grupos focais. Projeta-se com o estudo entender as complexidades presentes nos projetos
de vida dos jovens, que vivem em um mundo em constante transformação e movimento, no
sentido de proporcionar uma interpretação crítica não só do meio em que eles vivem como
também das suas próprias atuações e subsidiar, assim, a formulação de políticas públicas

orientadas a confrontar as dificuldades encontradas na vida desses jovens.

Palavras-Chave: Jovens, Projetos de Vida e Desenvolvimento Regional.

APPs em Meio Urbano: Desafios e Pautas Para a Gestão Socioambiental em Rio VerdeGO
Christie de Castro Freitas.
Mestrado – Faculdades Alves Faria – ALFA
Esta pesquisa tem por finalidade analisar os usos e apropriações das APPs situadas na área
urbana de Rio Verde-GO e fornecer subsídios para pensar usos mais sustentáveis para a
área analisada, visando, assim, à melhoria da qualidade de vida da população e da gestão
dos recursos hídricos. Para tanto, foram analisados os córregos Barrinha, Sapo, Chapadinha
e Veredinha e os instrumentos normativos que se relacionam aos usos destas APPs e, neste
sentido, foram discutidos os processos de urbanização, diretrizes e instrumentos da
Administração Pública, princípios da legislação ambiental e usos sustentáveis para córregos,
rios e nascentes em áreas urbanas. A metodologia adotada para alcançar os objetivos foi
revisão bibliográfica, visitas in loco e entrevistas aos servidores públicos ligados à gestão
das APPs no município. Desta forma, foi possível identificar a percepção e a satisfação em
relação ao tema pesquisado e quais APPs foram priorizadas para receber investimentos e
infraestrutura dentro do perímetro urbano. Como resultado, identificou-se a necessidade de
repensar a forma como está sendo conduzida a gestão das APPs em meio urbano. Não raro,
enquanto os recursos financeiros e os esforços estão sendo aplicados nas áreas centrais,
por meio da implantação das vias marginais e canalização dos córregos, as áreas periféricas
vão novamente sendo ocupadas de forma desordenada, apresentando neste processo um
ciclo vicioso da ocupação das APPs urbanas e, consequentemente, da degradação dos
mananciais.
Palavras-Chave: Urbanização, Qualidade de Vida e APPs.
Comportamento da Produção Orgânica no Território da Estrada de Ferro, Estado de
Goiás, no Período de 2011 a 2013
Elizabeth Vieira Porto Pereira e Alcídio Elenor Wander
Mestrado – Faculdades Alves Faria – ALFA
Procedeu-se ao presente estudo com o objetivo de identificar e analisar o comportamento
da produção orgânica no Território Estrada de Ferro no Estado de Goiás, no período de 2011
a 2013, com base nas entregas acorridas para a cooperativa Coopersil. São observadas as
principais mudanças produtivas na produção e entrega de hortaliças orgânicas, por meio de
dados coletados pela produção entregue na Coopersil e de informações oriundas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Os resultados demonstram que, em 2013,
alguns produtos obtiveram queda na produção ocasionada por divergências internas,
incluindo o custo de produção. A pesquisa contribuiu para divulgar a produção orgânica e
suas especialidades quanto ao diferencial produtivo em que este é fator preponderante para

ser um produto com um custo diferenciado relacionado com a qualidade artesanal de
produção e valoração devido aos métodos produtivos utilizados.
Palavras-Chave: Produção, Orgânica e Território.

O Perfil Socioeconômico De Minaçu-Go E A Relevância Da Mineração Para O
Município
Juares Aparecido Domingos
Mestrado – Faculdades Alves Faria – ALFA
A atividade de mineração historicamente tem sido importante para o Brasil e para Goiás
econômica e socialmente desde os tempos coloniais. Tal atividade tem produzido efeitos
que vão além dos limites territoriais das empresas que as pratica, impactando fortemente o
núcleo urbano local. Para o município de Minaçu, norte de Goiás, não poderia ser diferente
em sua importância. O presente trabalho possui como objetivo central apresentar um breve
perfil da cidade em questão, sua história de desenvolvimento em torno da mineração e os
efeitos socioeconômicos derivados da mineração do amianto (asbestos crisólitas) no
município.
Palavras-Chave: Minaçu, Mineração e Efeitos Socioeconômicos.

A Inserção de Pessoas Com Deficiência no Mercado de Trabalho no Estado de Goiás
Márcia Sotério de Oliveira.
Mestrado – Faculdades Alves Faria – Alfa
A inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho apresenta fragilidades
legais, sociais, econômicas e de efetividade na execução de políticas públicas. O
contingente de pessoas com deficiência forma um segmento significativo da população
brasileira que poderia estar inserida na força de trabalho economicamente ativa, contribuindo
com seu potencial para o desenvolvimento econômico e social ao invés de permanecer à
margem do processo produtivo. No entanto, a efetiva contratação de pessoas com
deficiência para ocupar postos de trabalho depende, ainda, da proteção de políticas públicas,
que, na prática, têm pouca efetividade. Este projeto tem por finalidade verificar, no âmbito
do Estado de Goiás, como as políticas de inclusão social, no que se refere à inserção de
pessoas com deficiência na força de trabalho, estão sendo implementadas, se as normas
estabelecidas estão sendo cumpridas e se estão ocorrendo de acordo com os princípios
estipulados pela Constituição Federal e legislação vigentes. Por meio de uma revisão
conceitual das políticas públicas de inclusão e de inserção de pessoas com deficiência na
população economicamente ativa, este projeto utilizará a metodologia de pesquisa
bibliográfica e a análise quantitativa, tomando-se por base, entre outros, os dados do Censo
2000 e 2010 e informações estatísticas da Delegacia Regional do Trabalho em Goiás. Como
resultado, pretende-se obter um perfil do segmento de pessoas com deficiência, com foco
na sua inserção na força de trabalho, no Estado de Goiás.
Palavras-Chave: Deficiência, Politicas Públicas, Trabalho.

A História da Matemática Como Novo Recurso Didático Para o Ensino
Mônica Carmes Gonçalves
Mestrado – Faculdades Alves Faria – ALFA
Na escola, entre as suas possibilidades, estimula-se o interesse pelas ciências. Conhecer a
origem ou a história de determinada área não é inerente a todas, em especial, à matemática.
Para a maioria dos alunos, os conceitos matemáticos parecem ser totalmente
descontextualizados com a realidade e sem possibilidades de serem renovados. Há
trabalhos defendendo e recomendando a incorporação de novas tecnologias no ensino da
matemática, mas a curiosidade geral da matéria pode acontecer também a partir da sua
própria base, ou seja, a sua origem. Com a origem da matemática seria mais fácil para o
aluno perceber a sua importância, o seu objetivo e onde se deseja chegar com o novo
conhecimento adquirido, oferecendo-lhe novas perspectivas. Nesse contexto, seria possível
banir por completo a ideia de que matemática é algo abstrato. A ideia de que a matemática
tem a sua origem na forma como a conhecemos é uma visão bem reduzida de muitos alunos.
Ao responder a eles a questões sobre a importância, a origem, o objetivo, quem participou
das descobertas e etc, torna -se mais estimulante estudar matemática. Isso é um fato, e,
assim, teríamos mais adeptos da disciplina, uma vez que o passado da matemática é
essencial para a compreensão dos principais conceitos da disciplina. Nesse cenário, como
toda ciência, a matemática poderá ser entendida pelos estudantes como uma ciência em
plena construção, passível de erros e sem verdades universais.
Palavras-Chave: História da Matemática, Origem e Livros.

Goiás com Vida: Novo Paradigma de Segurança Cidadã
Johnathan Tarley Alga dos Reis Rodrigues
Mestrado – Faculdades Alves Faria – ALFA
No atual momento brasileiro, a violência alcança maior destaque, tanto pelos índices de
criminalidade alarmantes, que ganham cada dia mais projeção pelo foco e ampla divulgação
da mídia brasileira, quanto pelo clamor decorrente dos altos índices de crimes praticados
por jovens, o que atrai como tema central da discussão a redução da maioridade penal,
como medida que, isoladamente, para o senso comum, irá reduzir a violência em nosso país.
O envolvimento do jovem com infrações penais é realmente preocupante, mas este tema
enseja um estudo aprofundado sobre a dinâmica social brasileira, que passa por mudanças
e problemas de ordem econômica, estrutural e social, de tal forma que, diante destes
problemas contemporâneos, o crescimento da violência não é um fenômeno exclusivamente
goiano, mas também brasileiro e mundial, e, por sua complexidade, não pode ser resolvido
com a adoção de apenas uma medida específica, pois exige políticas públicas multissetoriais
integradas que possam atuar de maneira transversal.
Neste viés, no ano de 2015, sugerimos à Secretaria de Segurança Pública do Estado de
Goiás a adoção do Programa - Goiás com Vida?, no intuito de mudar as políticas de
segurança do foco eminentemente repressivo, quando orientadas apenas pela atuação
policial, para uma visão multissetorial integrada, que tenha por foco a gestão local e
transversal compartilhada, assim como a identificação de fatores de risco, no intuito de
contribuir para a redução dos índices de criminalidade, aumentar a sensação de segurança,
como também contribuir para o desenvolvimento humano e de Goiás.
Palavras-Chave: Juventude, Violência e Goiás com Vida.

Um Estudo de Caso Sobre o Colégio da Polícia Militar Unidade Ayrton Senna
Anderson de Oliveira.
Mestrado – Faculdades Alves Faria – ALFA
Dentre as políticas públicas sobre educação que foram implantadas no Estado de
Goiás, uma que apresenta o maior nível de polêmica é a instituição de Colégios da Polícia
Militar, dentro da estrutura educacional goiana. O artigo propõe efetuar um estudo de caso
sobre o Colégio da Polícia Militar, unidade Ayrton Senna, identificando-se sua contribuição
para a comunidade escolar, pais ou responsáveis, alunos e professores. Efetuou - se essa
análise por meio de uma revisão da literatura sobre educação e de estudo de campo, com a
comunidade escolar, investigando - se o que essa unidade escolar militar e o modelo de
ensino por ela empregado representam para a comunidade escolar. Como resultado,
objetivou - se investigar o impacto dessa política pública para a comunidade escolar, e os
resultados por ela alcançados.
Palavras-Chave: Educação, Polícia Militar e Política Pública.

Gestão Dos Recursos Hídricos
Claudio Everson da Silva Souza
Mestrado – Faculdades Alves Faria – ALFA
Tendo em vista os usos desregrados da água, e os riscos de sua escassez, esta dissertação
consiste em um esforço de entendimento dos usos realizados na Bacia Hidrográfica do
Ribeirão João Leite. Entendendo a água também como um bem econômico, enfatizar-se-á
o problema socioeconômico decorrente da má distribuição desse recurso e os usos não
planejados. O objetivo desta pesquisa é analisar os usos e apropriações da água na bacia
do Córrego Santo Antônio. Para tanto, serão analisados dados e formas de atuação da
empresa Saneago, e do Comitê de Bacias responsável pelo Ribeirão João Leite.
Palavras-Chave: Usos e Apropriações, Comitês de Bacias e Ribeirão João Leite.

EVASÃO EM CURSOS SUPERIORES NO VALE DO SÃO PATRÍCIO (GO): UM ESTUDO
DE CASO
Marcos Terra Iacovelo.
Mestrado – Faculdades Alves Faria – ALFA
Nas Instituições de Ensino Superior - IES do setor privado especificamente, a busca por
vantagem competitiva não permite o amadorismo em sua gestão. Essas IES, ainda que no
seu propósito de oferecerem um ensino de qualidade, também não fogem dos seus intentos
de lucratividade e liderança de mercado. Tais argumentos nos remetem à proposta de
identificar os principais motivos da evasão de alunos numa IES localizada no Vale do São
Patrício, interior de Goiás, com o fim de gerenciar a prevenção e o combate à evasão,
proporcionando vantagem competitiva. Para tanto, será realizada uma pesquisa

exploratória, qualitativa e quantitativa, no intuito de abordar o tema da gestão estratégica na
educação superior, como consequência da decisão gerencial em atuar dentro de uma
abordagem relacional com seu cliente-aluno, e não apenas transacional. Dessa forma,
embora o planejamento estratégico seja desenvolvido em diferentes áreas da produção e
prestação de serviços, em sua essência, algumas especificidades, ou particularidades,
devem ser levadas em consideração devido à volatilidade do mercado e comportamento do
cliente/aluno. A partir desse contexto, pretende-se alcançar o objetivo apresentado, além de
aflorar o interesse a novos estudos sobre o tema em questão, buscando-se propostas ou
soluções quanto à necessidade de se conciliarem estratégias de retenção de estudantes
junto às IES privadas, sem se desvencilhar do propósito de qualidade na formação destes,
que possa ser refletida na sociedade, bem como, no aumento da receita, como forma de
competitividade e destaque no mercado de trabalho, haja vista sua necessidade lucrativa.
Palavras-Chave: IES, Evasão e Gestão Estratégica.

O Reaproveitamento de Resíduos Sólidos nas Empresas Públicas no Estado de Goiás
Antônio Carlos Dias
Mestrado – Faculdades Alves Faria – ALFA
O Estudo tem como objetivo avaliar o processo de reaproveitamento de Resíduos Sólidos
nas empresas públicas no Estado de Goiás. A pesquisa será feita nas áreas tecnológicas.
O Estudo irá verificar a possibilidade de melhoria na gestão utilizada para o cumprimento
das metas de aproveitamento dos resíduos sólidos em empresas públicas no Estado de
Goiás. A metodologia a ser utilizada será qualitativa e, como técnicas para coletas de dados,
serão utilizadas entrevistas, aplicação de questionários, pesquisa documental e pesquisa
bibliográfica. O resultado esperado é uma análise da operacionalização, levantamento dos
índices de aproveitamento dos resíduos, verificação do índice de desperdício e programas
desenvolvidos no setor público para dar efetividade a este reaproveitamento.
Palavras-Chave: Resíduos Sólidos, Empresa Pública e Sustentabilidade.

O Ensino do Empreendedorismo: uma análise de Alinhamento às Reais Necessidades
de Mercado no Distrito Federal
Hamilton Lopes Loures.
Mestrado – Faculdades Alves Faria – ALFA

O empreendedorismo é fator promotor de desenvolvimento econômico e social. Observa-se
a proliferação de disciplinas que abordam a temática nas Instituições de Ensino Superior
(IES). O presente estudo teve como finalidade verificar a forma como a disciplina é abordada
em IES do Distrito Federal (DF) e identificar os fatores que impactam a transmissão desses
conhecimentos, a fim de poder contribuir com o aprimoramento didático sobre o tema. A
metodologia utilizada foi a abordagem exploratória e descritiva, incluindo visitas às IES e
entrevistas a coordenadores de curso e professores com aplicação de questionários
estruturados para a verificação das diferenças entre os diversos conteúdos programáticos e

o levantamento das dificuldades na aplicação dos conhecimentos teóricos e práticos da
disciplina.
Palavras-Chave: Empreendedorismo, empreendedor e Ensino.
A Importância do Planejamento na Gestão das Empresas Rurais
Jamille Araújo Paixão e Vagner Rosalem.
Mestrado – Faculdade Alves Faria – Alfa
O planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão, é o mecanismo utilizado para
visualizar a situação atual da empresa e definir objetivos e ações a serem executadas para
o sucesso organizacional. Através das estratégias, a empresa consegue definir planos que
servem como sustentáculo para o médio e longo prazo. O planejamento estratégico consiste
em uma série de etapas que são repetidas ciclicamente. É um processo interativo, começa
na primeira etapa, segue até a última e, então, volta à primeira. Esta fórmula permite que a
empresa esteja em uma constante técnica de aprendizagem. Este estudo teve por objetivo
realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema planejamento estratégico. A metodologia
utilização foi o levantamento teórico sobre o tema através da pesquisa bibliográfica de
diferentes autores. E os fundamentos teóricos abordados colaboraram para a compreensão
sobre este tema e servem de norteadores para execução do planejamento estratégico.
Palavras-Chave: Planejamento, Desenvolvimento e Controle.
Metodologia de Pesquisa: Um Exemplo prático para Estudo limitado em um Ambiente
específico
Carlos Moura Silva.
Mestrado – Faculdades Alves Faria – Alfa
O objetivo deste trabalho é apresentar um exemplo de método de pesquisa em andamento
a ser realizado para contemplação de dissertação para obtenção de título de Mestre. Há
uma abordagem metodológica com pesquisa quantitativa com o foco de se levantar e
estudar variáveis para as compilações necessárias, com suporte a atingir os objetivos
propostos dentro das limitações do tema do trabalho dissertativo em andamento. Uma
abordagem teórica é feita em cima de métodos de pesquisa, metodologia e caminho
metodológico, apresentando uma estrutura limitada para aplicação no modelo proposto, com
margem para adaptações em outros estudos. Visa ambientar a discussão de um modelo que
contemple ferramentas que auxiliem no levantamento, definição, instrumentação e análise
para uma abordagem aceitável em meio acadêmico, mostrando passos e formato específico
para um estudo particular, com amostra e população definidas. O formato a ser realizado
baseia-se em um estudo de caso com pesquisa exploratória de forma quantitativa na faixa
de carteira de clientes empresariais dentro de uma revendedora de GLP na cidade de
Goiânia-GO, mas que pode ser adaptado a outros casos. A abordagem dada focou no
exemplo de uma pesquisa em andamento, que pode ser utilizada como formato a outros
trabalhos com vertentes similares. O trabalho ainda dá margem para aprofundamentos e
desenvolvimento de perspectivas capazes de abranger um público maior de interesse de
pesquisa, sendo norteador para pesquisa com citações relevantes de busca.

Palavras-Chave: Metodologia, Métodos de Pesquisa e Caminho Metodológico.

Criação de Valor Compartilhado
Kelson Ribeiro Costa.
Mestrado – Faculdades Alves Faria – ALFA
O Conceito de Valor Compartilhado - Shared Value - de Michael Porter e Mark Kramer
(Harvard Business School Executive Education 2011) propõe alternativas de processos com
diretrizes em responsabilidade socioempresarial que sejam economicamente viáveis para
as empresas, com geração de valores compartilhados através de &quot;clusters&quot;, com
foco em sustentabilidade, objetivando agregar valores e benefícios para toda a cadeia
produtiva_meio ambiente, fornecedores, produtos, clientes e a comunidade_e buscando o
Desenvolvimento Regional Sustentável com políticas públicas e aspectos institucionais
legais. O Conceito de valor compartilhado redefine as fronteiras do capitalismo, conectando
o sucesso da empresa ao progresso social. O Capitalismo, sem dúvida, é um veículo de
eficiência para a criação de emprego e geração de riqueza. Entretanto, a sua concepção
fechada bloqueou a oportunidade dos empresários em explorar a criação de valores
socioempresariais, podendo, assim, oferecer não somente um emprego, mas uma causa
social. A oportunidade de se criar valor compartilhado existe tanto em países desenvolvidos
como em desenvolvimento, havendo oportunidades em todos os setores empresariais. Os
maiores problemas para a humanidade para os próximos 50 anos se referem a energia,
água, alimentos e ao meio ambiente. Este estudo de pesquisa bibliográfica objetiva contribuir
para que as empresas possam compreender que podem ser eficientes e competitivas com
a geração de valores compartilhados. Esta geração de valores compartilhados aborda uma
nova forma de se pensar o Capitalismo - Rethinking Capitalism, partindo do pressuposto de
que uma Empresa pode criar valor econômico com a criação de valor social.
Palavras-Chave: Valor Compartilhado, repensando o Capitalismo e Desenvolvimento
Regional.

Variáveis Para Obtenção de Crédito Bancário: Análise Nas Empresas de Médio Porte
Na Cidade de Goiânia
Gustavo Cintra Brasil.
Mestrado – Faculdades Alves Faria - ALFA
Atualmente, os bancos e demais instituições financeiras fornecem grande parte dos recursos
necessários para que um segmento, ou a economia de um País possa financiar suas
atividades. Apesar da grande quantidade de instituições financeiras que atuam no mercado,
ainda se encontra grande dificuldade para a captação e obtenção do crédito bancário.
Partido deste contexto, este estudo avaliou as principais dificuldades encontradas pelas
empresas de médio porte na cidade de Goiânia para o sucesso na captação de linhas de
crédito e investimento. Para tanto, a proporção da pesquisa foi realizada em três fontes
distintas: a administração financeira, analisando as dimensões e demonstrações financeiras,

o sistema nacional financeiro, analisando os modelos de financiamento de curto e longo
prazo e as linhas de financiamento, analisando as principais linhas de financiamentos do
mercado. Foi utilizado um levantamento estatisticamente relevante para analisar as
principais variáveis e dificuldades encontradas pelas empresas na captação e obtenção de
crédito bancário. Por fim, através dos resultados, o presente estudo expõe as principiais
variáveis que podem ser favoráveis para captação do crédito bancário.
Palavras-Chave: Administração Financeira, Crédito Bancário e Empresa de Médio Porte.

Gestão Socioambiental: Estudo de Caso de Uma Empresa Sucroalcooleira
Fábio Viana de Oliveira.
Mestrado – Faculdades Alves Faria – ALFA
O comportamento empresarial na atualidade constitui um elemento fundamental no sentido
de harmonizar o contexto da sustentabilidade. De modo que muitas organizações têm
realizado criteriosas avaliações a respeito de seu desempenho socioambiental. Nesse
sentido, esse estudo objetiva compreender as práticas de gestão socioambiental de uma
empresa sucroalcooleira de grande porte do município de Goianésia - GO. Para tanto, a
metodologia a ser utilizada será pesquisa bibliográfica e estudo de caso, e, por suas
características, a pesquisa será descritiva, exploratória, qualitativa, cujos dados serão
coletados in loco ancorados por entrevista (questionários) aos gestores, pela análise
documental e observação direta.

Palavras-Chave: Gestão Socioambiental, Sucroalcooleiro e empresa.

O Planejamento Financeiro e a Sobrevivência das Empresas
Ana Jéssica do Nascimento, Beatriz Moreira Rodrigues e Stefanny Loshaida Ferraz.
Faculdades Alves Faria – ALFA
Projeto de Pesquisa que visa explicar o que é planejamento, planejamento financeiro,
sobrevivência, mortalidade das empresas e demonstrar a ligação do planejamento financeiro
com a sobrevivência das empresas.
Palavras-Chave: Sobrevivência, Planejamento e Financeiro.

Vantagens Competitivas da Logística Reversa: Um Estudo sobre a Reutilização das
Embalagens PET na Indústria de Bebidas em Goiás.
Fabrício de Sousa Santos
Mestrado – Faculdades Alves Faria – ALFA
Visando acabar com o manejo inadequado de resíduos sólidos, o governo brasileiro instituiu
uma política nacional que prevê a não geração, a redução, a reutilização e o tratamento de
resíduos, focando na gestão para uma adequada disposição final dos rejeitos, ou seja,
daquilo
que
não
pode
ser
reciclado
ou
reutilizado.
A pesquisa propõe-se a responder à seguinte questão central: a implantação de programas

de Logística Reversa de embalagens PET (Politereftalato de Etileno) pode gerar vantagem
competitiva
na
indústria
goiana
de
bebidas?
O objetivo geral da pesquisa é compreender a geração das vantagens competitivas pelos
programas de logística reversa de pós-consumo das garrafas PET na indústria goiana de
bebidas.
Palavras-Chaves: Gestão Sustentável, Logística Reversa e Vantagem Competitiva.

Considerações sobre a Evolução Histórica do Direito do Trabalho: Análise Teórica
Ana Flávia Pimpim de Araújo
Mestrado – Faculdades Alves Faria – ALFA
O presente trabalho tem como objetivo analisar a formação e a evolução dinâmica do Direito
do Trabalho sob uma perspectiva global e nacional, tendo como parâmetro que a referida
disciplina deve ser estudada observando-se sua característica de guardar relação próxima
com os aspectos socioeconômicos e históricos, o que possibilita, de certa forma, entender
as mudanças e compreender o direito do trabalho na sua evolução, assim como os
problemas que poderão gerar no futuro. Considerando a preocupação dos Estados
Modernos, volta-se para a efetiva aplicação dos direitos conquistados nas Cartas Políticas,
inclusive os direitos sociais já galgados. Ademais, propõe analisar as dificuldades em manter
o equilíbrio entre o trabalho decente, segundo os princípios e as metas traçadas pela OIT e
a manutenção do lucro no modelo capitalista de produção, reforçando a discussão na seara
de políticas públicas para a proteção internacional das pessoas, no sentido de buscar
alternativas e meios eficientes para garantir uma proteção ao trabalho decente, haja vista a
crescente precarização das condições de trabalho, imposições de trabalho degradantes e
sem a mínima dignidade humana. As esferas públicas e privadas devem se fundamentar
nas teorias que orientam o trabalho decente, mapeando as políticas públicas voltadas para
a inserção e manutenção da dignidade do trabalhador. A metodologia utilizada foi a
descritiva, a revisão abrange as palavras-chave citadas abaixo. Como resultado, a pesquisa
analisou as características do trabalho decente, no período de 1998 a 2015.
Palavras-Chave: Direito do Trabalho, Trabalho Decente e Precarização.

A Percepção dos Acadêmicos de Pedagogia sobre os Elementos da Pesquisa
Científica: A Experiência com Projetos Elaborados no Contexto dos Anos Iniciais
Cleres Carvalho do Nascimento Silva, Francisca Cavalcante da Silva e Sílvia Sousa Silva
Albuquerque.
Faculdade de Educação de Santa Terezinha
As discussões nas escolas inerentes aos problemas ambientais devem fazer parte do dia a
dia da sala de aula, pois entrelaçados aos conteúdos curriculares, presentes nas disciplinas
escolares, este fazer pedagógico contribuirá para a inserção da pesquisa cientifica a partir
dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Deste modo, o referido projeto tem como objetivo

fomentar na academia a discussão em torno da Alfabetização Científica, partindo de
pesquisas realizadas no entorno das Escolas Campo de Estágio no Município de Imperatriz
- MA, bem como discutir, à luz da teoria, os conteúdos que envolvem os blocos temáticos
das disciplinas de Fundamentos Teórico-Metodológicos das Ciências e de Geografia e suas
relações com problemas ambientais presentes na sociedade. Para alcançar os objetivos,
desenvolve-se uma pesquisa empírica de natureza qualitativa com duas turmas do curso de
Pedagogia (IV e VI períodos) e seus respectivos alunos das Escolas Campo de Estágio.
Não obstante, o desenvolvimento do projeto será realizado em três etapas, tendo como
ponto de partida os estudos teóricos em sala sobre Alfabetização Científica, culminando com
a elaboração de projetos de pesquisa envolvendo os acadêmicos do IV e VI períodos de
Pedagogia e alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os resultados das pesquisas
realizadas servirão de base para a confecção de relatórios, banner e relatos autobiográficos
pelos acadêmicos. Para a realização destas etapas, os acadêmicos serão orientados por
três docentes de disciplinas diferentes que buscarão estratégias didáticas embasadas na
interdisciplinaridade dos conhecimentos.
Palavras-Chave: Pesquisa, Estágio e Meio Ambiente.
Educação: Um Preparo para o Exercício da Cidadania (Pedagogia)
Vanessa Diniz Mendonça Miranda e Jakeline Nogueira Pinto de Araújo.
O presente trabalho tem por objetivo apresentar a possibilidade de inserção na matriz
curricular das escolas de Ensino Médio e Fundamental de uma disciplina sobre direitos e
deveres do cidadão, como forma de considerar a educação como um instrumento
concretizado da cidadania. O artigo, ao apresentar a problemática da ausência de disciplina
sobre cidadania, objetiva, por meio de pesquisa bibliográfica, discorrer sobre a evolução da
cidadania desde os primórdios até a Constituição Federal de 1988, traçando o atual modelo
de cidadania adotado no Brasil, inclusive com a recente e ainda parcial aprovação do projeto
de lei que visa à alteração da lei de diretrizes e bases para a introdução do estudo da
Constituição nas escolas. Em seguida, a pesquisa revela alguns modelos de educação
cidadã no Brasil, ressaltando as orientações e diretrizes da legislação educacional vigente e
apresentando reflexões e discussões a respeito do estudo sobre cidadania. Por fim, o artigo
descreve a matriz curricular das escolas de Ensino Médio e Fundamental segundo a lei de
diretrizes e bases, e, partindo desse parâmetro, apresenta um novo modelo de matriz
curricular para uma educação cidadã no Brasil, com a inserção da disciplina obrigatória de
Direito e Cidadania.
Palavras-Chave: Educação, Cidadania e Matriz Curricular.

Crescimento Urbano e Cidadania: Uma Análise da Atuação das Delegacias de
Combate à Violência Doméstica na Cidade de Goiânia/GO (Direito).
Tiago Junqueira de Almeida.
Faculdades Alves Faria – ALFA
Este trabalho objetiva apresentar uma breve revisão bibliográfica sobre os mecanismos de

combate à violência doméstica, trazendo conceitos de Violência Doméstica, Breve histórico
da Lei Maria da Penha, além de uma análise da atuação das DEAMs (Delegacias
Especializadas no Atendimento à Mulher) de Goiânia-GO. Pretende-se, com isso, oferecer
insumos aos administradores públicos para a definição de políticas públicas regionais que
auxiliem no combate à violência doméstica contra as mulheres, especificamente
demonstrando a necessidade de implementação e/ou qualificação dos serviços públicos
especializados para mulheres em situação de violência doméstica no âmbito das Delegacias
Especializadas e demais mecanismos de proteção da mulher. A segurança pública é o
calcanhar de Aquiles da Justiça no Brasil, notadamente com a forte urbanização pela qual
passou nas últimas décadas. O país só perde para a Colômbia em número de homicídios e
outros crimes graves, problema agravado pelo despreparo dos órgãos de segurança pública,
fruto de uma concepção militarista antiga, preparado com espírito militar e para destruir
inimigos e não para defender os cidadãos. Pretende-se como resultado, auxiliar os órgãos
responsáveis a estabelecer novas políticas que contribuam a melhorar a vida das mulheres
e reafirmar o compromisso com melhoria da qualidade de vida de todas as mulheres deste
Município.
Palavras-Chave: Violência, Delegacia e Mulher.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
A Composição do Custo de Atendimento Cirúrgico no Hospital Municipal Jamel
Cecílio em Anápolis-GO, no Ano de 2012.
Edilson Bezerra da Silva e Elder José Costa.
Faculdades Alves Faria - ALFA
A crescente demanda por informações úteis ao processo decisório passou a ser uma
preocupação dos gestores das organizações de serviços, sobretudo, as de saúde, pois a
competividade aumentou consideravelmente. Na tentativa de maximizar recursos, o gestor
hospitalar esbarra, muitas vezes, na falta de informações sobre custos. Por isso, este estudo
tem como objetivo apurar o custo de atendimento cirúrgico do Hospital Municipal Jamel
Cecílio, localizado em Anápolis-GO, referente ao ano de 2012. A pesquisa se classifica como
exploratória, de enfoque quali-quantitativo e a base para coleta de dados foi de natureza
bibliográfica, por meio de consultas a livros, periódicos e entrevista com o gestor e
participativa, através de um estudo de caso realizado no centro cirúrgico do hospital. Há
grande dificuldade na gestão da Instituição, sobretudo, pela falta de informações e controles
gerenciais dos setores envolvidos no processo e, mesmo assim, o custeio ABC se mostrou
como uma importante ferramenta de acompanhamento gerencial. A procura por atendimento
no hospital é muito grande, principalmente, pelo fato de os outros dois hospitais públicos da
cidade serem limitados ou terem algum tipo de pré-requisito, como casos de urgência. O
custo do atendimento cirúrgico no hospital em 2012 foi de R$ 536,87, valor condizente com
os recursos destinados ao centro cirúrgico. Esse valor fica bem acima do que é repassado
por procedimento pelo SUS, ensejando a necessidade de complementação por parte do

município. As informações sobre o custo do procedimento são muito importantes para a
formulação de estratégias no centro cirúrgico.
Palavras-Chave: Custos; Centros Cirúrgicos; Custos Baseados em Atividades.

Análise do Comportamento dos Custos Indiretos de Fabricação para Determinação da
Base de Rateio
Bruno de Oliveira Borges e Wanderson Cabral de Brito
Faculdades Alves Faria - ALFA
Uma das formas de se estudar a alocação dos gastos é analisar os critérios de rateio
aplicados aos produtos. Sabemos que os custos indiretos de fabricação (CIF) são todos os
gastos alocados indiretamente aos produtos, são indiretos por serem comuns aos produtos.
Assim, torna-se necessário encontrar uma base de rateio que se aproxime do custo real de
cada produto da linha de produção. Assim, definimos como problema de pesquisa: quais
variáveis devemos considerar na investigação do comportamento dos custos indiretos para
determinação da base de rateio mais adequada. Com isso, busca-se analisar os critérios de
rateio, para demonstrar os gastos, embasados em dados que expressem os CIF. Para isso,
definiu-se como objetivo geral: Identificar as variáveis que devemos considerar na
investigação do comportamento dos custos indiretos para determinação da base de rateio.
Palavras-Chave: Critérios de Rateio; Custos Indiretos de Fabricação; Custo.

Análise por meio de Índices Financeiros e Econômicos: Um Estudo de Caso na
Empresa Magazine Luíza S.A.
Jéssica Carolina de Medeiros e Raiane Patrine Neves Lima.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Através da análise das demonstrações contábeis, o gestor possui uma visão mais ampla e
detalhada da situação financeira da empresa, bem como de condições internas e externas
que afetam esta situação, utilizando os indicadores econômico-financeiros para obtenção de
tais informações. Em razão disso, o presente artigo teve como objetivo analisar o balanço
patrimonial e o demonstrativo de resultado dos exercícios de 2013 e 2014 do Magazine Luíza
S.A.
Para promover o entendimento da pesquisa, foi formulado o seguinte problema: Quais as
principais variações das contas de ativo, passivo e resultado do Magazine Luíza S.A entre
2013 e 2014.
Com a finalidade de alcançar o objetivo geral e a sua complementação de acordo com as
etapas sucessivas, os objetivos específicos foram definidos: calcular os índices de
endividamento dos dois últimos exercícios sociais da empresa; quantificar os índices de
liquidez dos dois últimos exercícios sociais da empresa; analisar os índices de rentabilidade
dos dois últimos exercícios sociais da empresa em estudo; e identificar as teorias de análise
das demonstrações contábeis.
Para a preparação do trabalho, foi usada a pesquisa bibliográfica especializada em
Contabilidade Gerencial e Análise das Demonstrações Contábeis, com o intuito de identificar

indicadores econômico-financeiros de uso comum, relacionando os fatores com maior
influência para os gestores de empresas.
As análises foram feitas com base no BP e DRE da empresa nos períodos de 2013 e 2014,
em que a pesquisa se aprofundará na área financeira, proporcionando uma visão geral do
negócio, apresentando relevante importância para a empresa em que foi realizado o estudo.
Palavras-Chave: Análise; Índices; Demonstrações.

Análise da Gestão de Riscos Corporativos a partir do Balanço Patrimonial, com Foco
nos Indicadores IES Financeiros em uma Indústria Alimentícia de Goiás
Chrystielle Gomes da Silva; Gracielly Mendes de Souza; Jacqueline Zago de Sousa.
Faculdades Alves Faria – ALFA
O Projeto de pesquisa tem por finalidade analisar os principais processos de gestão de riscos
corporativos dos valores do balanço patrimonial com foco nos indicadores financeiros numa
indústria alimentícia da cidade de Goiânia-GO. A metodologia a ser adotada será uma
pesquisa aplicada, com objetivo aplicativo, tendo como abordagem do problema a pesquisa
quantitativa e qualitativa. O estudo de caso utilizado será o estudo de caso único a ser
aplicado em uma indústria alimentícia da cidade de Goiânia-GO. Como resultado, esperase identificar os principais processos de gestão de riscos, controlar as ameaças, identificar
oportunidades, evidenciar os melhores indicadores, demonstrar os processos mapeados de
valores do balanço patrimonial.
Palavras-Chave: Gestão de Riscos; Processos; Indicadores Financeiros.

A Utilização da Contabilidade De Custos em Nível Estratégico: Um Estudo no
Segmento Moveleiro da Região Metropolitana de Goiânia
Wanderson Cacílio Pereira de Sá.
Faculdades Alves Faria - ALFA
As indústrias atuantes no segmento moveleiro no Estado de Goiás são compostas
predominantemente por micro e pequenas empresas, as quais representam cerca de 99%
das empresas fabricantes de móveis. A Gestão se dá por pequenos empresários com
limitado conhecimento sobre os processos de produção. Outros fatores, como escassez de
mão de obra operacional e gerencial, capital de giro e baixo nível tecnológico, podem
comprometer a competitividade dessas empresas em um mercado em constante
crescimento. A região metropolitana de Goiânia forma o maior polo moveleiro do Estado,
que engloba os municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Anápolis.
Conforme dados do Sindicato das Indústrias de Móveis do Estado de Goiás (Sindmóveis),
em 2011, a região respondia por 62% das 830 empresas formais. Dentro do chamado
Arranjo Produtivo Local (APL) moveleiro da região, Goiânia e Aparecida de Goiânia
ganharam destaque em 2010 com faturamento por volta de R$ 380 milhões e geração de
cerca de 9.200 empregos diretos, tornando-se, assim, os maiores polos do segmento na
região. A escolha do tema ora proposto foi motivada pelo fato de o pesquisador já se
encontrar inserido profissionalmente em uma indústria do setor moveleiro do APL da região
metropolitana de Goiânia, onde se observam as dificuldades vivenciadas pelos empresários

no processo decisório, a necessidade da informação tempestiva a respeito dos custos do
processo produtivo, a qual pode levar à diferenciação diante dos seus concorrentes. O
presente estudo levantou o seguinte questionamento: As empresas do segmento moveleiro
de região metropolitana de Goiânia utilizam as informações geradas pela contabilidade de
custos em um nível estratégico? Para justificar o problema levantado, foi realizada,
primeiramente, uma abordagem bibliográfica através de obras de renomados autores e
estudos recentes no que tange à Contabilidade de Custos, competitividade e gestão
estratégica de custos. Amparado por estas referências, o pesquisador realizou o estudo
através da aplicação de um questionário em uma amostra composta por 32 empresas
selecionadas por conveniência junto aos associados do Sindmóveis, com a intenção de
verificar como empresas do segmento moveleiro de região metropolitana de Goiânia utilizam
as informações geradas pela contabilidade de custos em um nível estratégico.
Palavras-Chave: Contabilidade de Custos; Nível Estratégico; Micro e Pequenas Empresas.

CIÊNCIAS ECONÔMICAS
OS CUSTOS DO PROCESSO JUDICIAL NA VISÃO DA ECONOMIA DE CUSTOS DE
TRANSAÇÃO (ECT)
Leles de Paula Cândido e Silva; Patrícia Bolognani Cardoso.
Universidade Federal e Goiás – UFG
A relação entre Direito e Economia é uma linha tênue que permeia as transações de direitos
e obrigações, circulação e transferência de bens e riquezas. A harmonia entre eles é
fundamental para a criação de instituições fortes, eficientes e garantia do desenvolvimento
econômico de uma Nação. Este artigo analisou a sentença emitida pelo magistrado e o
comportamento dos agentes. Os fundamentos teóricos foram baseados na Economia de
Custos de Transação - (ECT), e seus pressupostos comportamentais. Analisou-se, para tal,
e assim se perguntou: as ações dos indivíduos interferem nos custos de transação? O
objetivo geral consistiu em se avaliar o impacto financeiro dos custos envolvidos no processo
judicial. A importância do tema abordado nesta pesquisa está no fato de existirem inúmeras
ações revisionais e consignatórias, impetradas no Tribunal de Justiça de Goiás, o que
justificou este estudo, e a análise da sentença proferida pelo magistrado para entender a
relação entre Direito, Economia e Mercados. A coleta de dados foi feita junto ao órgão
competente, detentor das informações que são de caráter público, respeitando os limites
legais. Concluiu-se que é dispendioso transacionar, e, em resposta ao problema de pesquisa
levantado, temos: que as ações dos indivíduos interferem nas custas de transação, que os
questionamentos jurídicos sobre os contratos pactuados são custosos, independente do
veredito, pois, nesse caso, se a parte autora tivesse êxito, ela pagaria menos que o valor
contratado inicialmente. Em caso contrário, como foi julgado improcedente, a autora assume
as custas do processo, e os honorários de sucumbência.
Palavras-Chave: Economia e Direito; Economia de Custos de Transação – (ECT);
Racionalidade Limitada e Oportunismo.

CONJUNTURA DA PREVISÃO DE SAFRA DAS PRINCIPAIS CULTURAS AGRÍCOLAS
DE GRÃOS NO ESTADO DE GOIÁS: SAFRA 2014-2015
Victor Balbino dos Santos; Igor Nascimento Sousa; Raphael Teles Oliveira; Antônio Marcos
de Queiroz; Edson Roberto Vieira.

Universidade Federal de Goiás – UFG
A agropecuária é um importante setor que compõe o Produto Interno Bruto (PIB) do país,
principalmente quando a análise é direcionada a Goiás, estado de grande tradição agrícola.
Dada essa relevância, o estudo da conjuntura das diversas culturas de grãos é
demasiadamente oportuno. Estados em que a agropecuária tem grande destaque, o
comportamento das safras impacta direta e indiretamente nos demais setores da economia
(renda, emprego, impostos, etc.). Dessa forma, o Boletim Agropecuário da FACE- publicado
mensalmente no Jornal online da UFG e no sítio eletrônico do curso de Economia - objetiva
informar à comunidade acerca do comportamento das safras de diversos grãos (ex.: soja,
milho, sorgo, etc.). O recorte estabelecido para o trabalho é a previsão de safra 2014-2015
com a comparação entre o estado de Goiás, a região Centro-Oeste e o Brasil. Os dados são
obtidos junto à Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), analisados e
disponibilizados ao leitor em linguagem acessível. Ademais, o leitor pode utilizar várias
informações do boletim como subsídio às suas tomadas de decisão. O estudo está dividido:
primeiro, acerca da área plantada (mil ha) e aponta uma elevação para as três regiões
pesquisadas: 7,2% para Goiás, 3,6% para o Centro-Oeste e 1,7% para o país; segundo, no
que tange à produção (mil ton.), o cenário de expansão se repete: 3,7% em Goiás, 7,6% no
Centro-Oeste e 8,1% em nível nacional. Por último, analisa-se a produtividade (kg/ha),
indicando retração em Goiás (3,50%) diante da situação de elevação no Centro-Oeste
(3,55%) e no Brasil (6,03%).
Palavras-Chave: Agropecuária; Safra; Goiás.

A FORÇA DE TRABALHO NA CAPITANIA DE GOYAZ DURANTE O SÉCULO DO OURO
Jaqueline Damasceno Silva; Victor Balbino dos Santos; Raylla Pereira de Lima; Ingrid
Gomes Freire.
Universidade Federal de Goiás – UFG
O objetivo do trabalho é observar as relações de trabalho escravo presentes no sistema
econômico minerador na Capitania de Goyaz, fundamentando-se em obras de autores da
história e da economia. O trabalho faz uma revisão bibliográfica destas, para, assim,
descrever a relação de trabalho escravo na região onde se formou o Estado de Goiás. Para
entender o tema, foi necessário descrever a contribuição da mão de obra indígena e negra
para formação e consolidação do ciclo minerador na Capitania de Goyaz. A pesquisa
estende-se à compreensão da razão da preia de indígenas na Colônia Portuguesa, ao local
e à forma como surgiu esta atividade econômica, a formação da Capitania de Goyaz, e de
sua estrutura social, à compreensão do comportamento do sistema econômico ali formado
e suas dinâmicas e, por fim, à relação dos senhores de escravos e os cativos. Pode-se
concluir que a demanda por cativos da terra foi importante, tanto pelo uso da força de
trabalho, como para facilitar o conhecimento da terra. As expedições desbravaram e
dominaram as terras do Planalto Central, capturando nativos e explorando as riquezas da
terra. As relações não foram travadas de forma amistosa, dificultando a consolidação do
sistema econômico e a formação de organizações sociais. O caráter efêmero dos arraiais,
acompanhando as regiões de exploração do ouro de aluvião, provocou o esvaziamento da

capitania com o declínio da capacidade de produção aurífera, o que contribuiu para que a
capitania convergisse para uma economia de subsistência durante o século XIX.
Palavras-Chave: Mão de Obra Escrava; Ciclo de Mineração; Capitania de Goyas.

O AFASTAMENTO DO BRASIL EM RELAÇÃO A CEPAL DURANTE A DITADURA
MILITAR BRASILEIRA
Isadora Teixeira Araújo.
Universidade Federal de Goiás - UFG
Esta pesquisa visará expor o afastamento do Brasil com a Comissão Econômica para
América Latina (CEPAL) durante o período da ditadura militar brasileira. O período estudado
se enquadra, portanto, de 1964 a 1985. A proposta irá englobar os motivos deste
distanciamento, expondo seu contexto, as articulações políticas e econômicas à época,
procurando-se compreender até que ponto esses fatores foram determinantes nesta
questão. A proposta motivadora da pesquisa entende que a relação Brasil-Cepal à época
tenha mudado especialmente em função das divergências ideológicas de ordem econômica.
Por isso, ficarão expostas para o leitor a essência do pensamento econômico cepalino, e a
essência do pensamento econômico militar brasileiro, concluindo-se, então, porque estas
linhas de pensamento entraram em choque. Ainda, ficará evidente para o leitor o que é a
CEPAL, como surgiu, e para que surgiu na América Latina. Dessa maneira, mantendo uma
boa influência e proximidade por meio de questões econômicas com o Brasil até o golpe
militar de 1964.
Palavras-Chave: América Latina; CEPAL; Desenvolvimentismo.

TRANSMISSÃO DE PREÇOS NA CADEIA PRODUTIVA DO TOMATE E INVESTIGAÇÃO
DE POSSÍVEIS PRÁTICAS ANTICOMPETITIVAS
Victor Balbino dos Santos; Paulo Roberto Scalco.
Universidade Federal de Goiás - UFG
As elevações no preço do tomate in natura em tempos recentes fomentam a curiosidade
para o estudo de sua comercialização. Trata-se de uma cultura importante para o estado de
Goiás, sendo este ente federativo o principal produtor nacional. Deste modo, objetiva-se
estudar a transmissão de preço na cadeia de comercialização do tomate de mesa, aplicandose o modelo econométrico de Kinnucar e Forker (1987). Estima-se, então, um modelo de
Vetores Autor regressivos (VAR) para se notar a relação entre as séries de preços pagas ao
produtor, ao atacado e ao varejo, os três agentes da cadeia. Este modelo é necessário para
que, a posteriori, se possa realizar o teste de causalidade de Granger, o qual consegue
verificar quais variáveis possuem impacto nas outras. Ou seja: qual variável causa no sentido
de Granger as demais. Tratando-se os dados e rodando os modelos, verificou-se que
apenas o atacadista possui impacto significativo em todos os demais agentes da cadeia, ao
passo que o varejista possui impacto apenas sobre o preço do atacado, configurando uma
relação bicausal. Não obstante, a série de preço pago ao produtor não causa no sentido de
Granger nenhuma das outras séries aqui tratadas, indicando a característica de tomador de

preço do produtor. Considera-se, então, o atacadista sendo o principal agente na formação
de preço do tomate in natura em Goiás, exercendo seu poder de mercado como
intermediário entre os extremos da cadeia.
Palavras-Chave: Tomate; Cadeia de Comercialização; Assimetria.

ANÁLISE DE INDICADORES SOCIOECONÔMICOS DA REGIÃO SUDESTE, DE 1991 A
2010
Jaqueline Damasceno, Raylla Lima, Victor Balbino e Paulo Cesar Rodrigues Chaves.
Universidade Federal de Goiás - GO
O trabalho tem por objetivo realizar uma análise socioeconômica dos estados da região
sudeste ao longo das últimas décadas do século XX e primeiros anos do presente século.
Foram utilizados os censos de 1991, 2000 e 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística. Os indicadores utilizados foram: Taxa de Natalidade, Taxa de Fecundidade, Taxa
Mortalidade, Taxa de Mortalidade Infantil, Razão de Dependência, Percentual de População
Idosa, Percentual de População Jovem, a distribuição da Pirâmide Etária e a População
Economicamente Ativa. Percebeu-se que, em 1991, os estados de Minas Gerais e Espírito
Santo apresentavam uma pirâmide jovem, devido à elevada natalidade e elevada
mortalidade e esperança média de vida reduzida, enquanto os estados do Rio de Janeiro e
São Paulo já iniciavam a passagem para uma pirâmide adulta. Já nos anos de 2010, todas
as pirâmides demonstraram envelhecimento populacional. Os estados apresentam algumas
taxas discrepantes, como a taxa de mortalidade, que, no Espírito Santo, é de 20,21 por mil
habitantes, enquanto nos outros estados ultrapassa 100, e, no caso de São Paulo, chega a
264,95, provavelmente devido ao trânsito mais carregado, maior número de acidentes,
mortes causadas pelo tráfico, entre outros. Com relação à taxa de mortalidade infantil, São
Paulo aparece com taxas acima dos demais, que pode ser fruto de más políticas públicas e
falta de investimentos. Os estados não apresentam níveis altos de dependência da
população; contudo, pode-se observar que a população jovem diminui com relação às outras
faixas etárias e há tendência de crescimento da população adulta.
Palavras-Chave: Indicadores Demográficos; Indicadores Econômicos; Região Sudeste.

ANÁLISE DA CONJUNTURA ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIÁS: ANO DE 2014
Victor Balbino dos Santos; Raphael Teles Oliveira; Igor Nascimento Sousa; Antônio Marcos
de Queiroz; Edson Roberto Vieira.
Universidade Federal de Goiás - UFG
O trabalho objetiva analisar a conjuntura econômica do estado de Goiás em 2014. Ademais,
é resultado do projeto de extensão do curso de Economia da Universidade Federal de Goiás
(UFG), Boletim de Conjuntura Econômica de Goiás, cujo objetivo é informar à comunidade
os índices econômicos estaduais e nacionais, de modo que esses possam utilizar tais
informações para subsidiar os agentes nas tomadas de decisão no dia a dia, além de esse
trabalho possuir o mesmo objetivo supracitado. Como método, realiza-se uma compilação

no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE) de quatro
pesquisas: Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física (PIM-PF); Pesquisa Mensal do
Comércio (PMC); Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) e Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Com essas informações, realiza-se a análise econômica baseada em uma
linguagem acessível, principalmente para aqueles que não são da área econômica. Este
processo é realizado de forma periódica com a disponibilização do boletim no sítio eletrônico
do curso de Economia da UFG, assim como no sítio do Jornal UFG-online. No ano de 2014,
foi constatada a continuidade no processo de desindustrialização do país, com retração de
3,1% indicada pela PIM-PF, embora Goiás tenha apresentado um crescimento de 1,9%. Não
obstante, no estado, o comércio varejista e o setor de serviços apresentaram crescimento:
6,6% e 9,0%, respectivamente. No país, a PMC aponta crescimento de 8,5%, enquanto a
PMS indica elevação de 6,0%. No que tange à inflação, Goiânia apresenta uma elevação
geral acima da verificada no país: 7,2% ante 6,41%.
Palavras-Chave: Goiás; Conjuntura Econômica; IBGE.

DIREITO
A APLICABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO CAMPO
Wanessa Roberto De Oliveira.
Universidade Estadual de Goiás - UEG
O presente trabalho tratará da aplicabilidade do princípio do desenvolvimento sustentável no
campo, vez que não se encontram medidas e textos legais eficazes para a promoção de
incentivos tributários e de suas hipóteses de cabimento com o intuito de fomentar o
desenvolvimento agroeconômico. Abordam-se temas, como o aquecimento global e a crise
hídrica. Em busca de satisfatório resultado, serão aclarados a importância da intervenção
estatal e o cooperativismo da coletividade como forma de propiciar a proteção dos recursos
naturais e inovar as tecnologias para sua conservação e prevenção das futuras degradações
que viriam acontecer. Avalia-se como o esgotamento dos recursos naturais pode influenciar
negativamente de forma globalizada todas as classes e áreas dependentes de tais recursos.
Palavras-Chave: Direito Agrário; Desenvolvimento Sustentável; Constituição.

A QUESTÃO ARARIA BRASILEIRA E OS CONFLITOS DO SÉCULO XXI
Izabela Alves Moura
Faculdade Alves Faria – ALFA
O trabalho analisa os conflitos decorrentes da questão agrária no país, tendo em vista sua
evolução histórica e aspectos jurídicos. O trabalho estabelece relação com eventos que
conduziram a formação dessa estrutura, eventos como a reforma agraria, a agricultura
familiar o agronegócio e a criação de legislações sobre o tema. É certo que a configuração
da questão agrária, vem de tempos anteriores até o descobrimento do país, mas sua
discussão é totalmente atual, haja vista fazer parte da estrutura econômica, política, e social
do Brasil.
Palavras-Chave: Questão Agrária; Desenvolvimento Sustentável; Constituição.

Ato Infracional e o Devido Processo Legal na Acepção Formal como Garantia
Constitucional
Pedro Carlos Dantas da Silva
Faculdades Alves Faria – ALFA

A presente monografia tratou do envolvente tema do ato infracional e contraditório e ampla
defesa numa perspectiva de garantias processuais constitucionais, cuja abordagem centrouse no menor infrator dentro do processo penal juvenil e como ele deve ser tratado dentro
desse iter procedimental. O fio condutor do trabalho passou pela análise dos institutos
processuais inerentes ao processo penal e naquilo em que se aplicam ao processo penal
juvenil. Levaram -se em conta a criança e o adolescente na Constituição Federal de 1988
como um objeto de prioridades nas políticas públicas que envolvam a efetiva oportunidade
de lhes oferecer meios de crescimento saudável do ponto de vista da educação, saúde, lazer
e dignidade. Tratou-se, ainda, de como a criança e o adolescente infrator poderiam gozar de
melhores condições processuais, respeitando-se a Constituição e o próprio Estatuto da
Criança e do Adolescente na perspectiva processual, oportunidade em que se apresenta
uma análise jurisprudencial do STJ e do STF, combinada com a análise da doutrina sobre o
tema, ocasião em que se desvelou que, apesar das falhas grosseiras de juízos singulares e
tribunais estaduais, os referidos tribunais superiores têm contribuído para minimizar tais
problemas. A metodologia é bibliográfica, baseada em livros e artigos científicos sobre o
tema, além da jurisprudência pátria.
Palavras-Chave: Menor Infrator; Processo Penal Civil; Garantia Constitucionais.

DAS ATIVIDADES AGRÁRIAS: O ECOTURISMO NO MUNÍCIPIO DE PIRENÓPOLIS
Thamyres Cristina de Andrade.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O presente trabalho tem como finalidade demonstrar a forma de desenvolvimento das
atividades agrárias exercidas no município de Pirenópolis, com foco no ecoturismo,
analisando-se as características que podem levá-lo a ser classificado como atividade
agrária. Dessa forma, é fundamental destacar a influência da atividade no ramo econômico,
e, ainda, os demais benefícios trazidos para a população da cidade. Logo, a análise será
elaborada enquanto os conceitos e desenvolvimento das atividades agrárias têm a
pretensão de constatar a implantação da função social no ecoturismo.
Palavras-Chave: Direito Ambiental; Desenvolvimento Sustentável; Constituição.
Estudo Sobre a Extensão da Licença-Maternidade aos Homens e os seus Efeitos no
Contrato de Emprego
Gleicy Kelly Andrade Araújo.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O trabalho busca apresentar as atuais conjunturas da aplicação da licença-maternidade que,
em virtude do advento da Lei 12873/13, sofreu alterações, passando a ser concedida aos
homens. E, para que se possa entender tal instituto, será abordada a evolução histórica do
mesmo, desde seu surgimento, passando por suas disposições legais e jurisprudenciais, até
chegar às situações ainda controversas, não contempladas pela lei. É, também, escopo
deste projeto apresentar os desdobramentos que a mencionada alteração legislativa trouxe

ao instituto salário maternidade, bem como entender como o mesmo se aplica às relações
de emprego, especialmente no tocante à estabilidade. O trabalho buscará alcançar seus
objetivos pela utilização dos métodos bibliográfico e histórico.
Palavras-Chave: Licença Maternidade; Lei 12873/13; Estabilidade.

MINERAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS
Weverton Vieira Ferreira
Faculdades Alves Faria – ALFA
O Brasil e vários outros países têm buscado, desde os anos de 1990, mecanismos que
possam amenizar os impactos ambientais, e, paralelamente, propor ações efetivas para
barrar os problemas que já se mostram evidentes em vários lugares do planeta em
decorrência da ação indevida do homem sobre os recursos naturais. O IBAMA, órgãos
governamentais e ONGs têm apresentado reflexões e apontado sugestões que venham
diminuir tais impactos. Para tanto, tem proposto a recuperação de áreas degradadas e a
criação de áreas protegidas, como as Unidades de Conservação (UCs). No presente artigo,
o objetivo é tratar de mineração em áreas protegidas e discutir à luz da legislação ambiental
se as tentativas de se criarem mecanismos de exploração em áreas protegidas podem ferir
o princípio da função social e fomentar o desiquilíbrio ambiental.

Palavras-Chave: Meio Ambiente; Princípios do Meio Ambiente Equilibrado; Atividade de
Mineração.

Pena de Morte no Brasil
Tiago Pinheiro de Andrade; Hygor Gomes Resende; Renato de Almeida Maia.
Faculdades Alves Faria – ALFA
Neste trabalho, será abordado o tema “Pena de morte no Brasil” e sua aplicação no contexto
histórico brasileiro, comparando com países que ainda empregam a pena de morte,
contribuindo para a discussão sobre uma possível implantação da pena de morte, em pleno
século XXI, em nosso país. Nossa base teórica se firmará no pensamento de Karl Marx.
Pensamos que as diferenças de classes sociais podem ter grande influência para a
implantação ou não da pena de morte no Brasil, pois, com o desenvolvimento das
sociedades, os homens criaram divisões socioeconômicas que, pensamos, influenciarão na
construção de litígios e nas formas como os processos são levados no âmbito do poder
judiciário. Pretendemos debater, ainda, como outras penas podem ser utilizadas no contexto
da democracia Ocidental.
Palavras-chave: Pena, Classes Sociais, Marxismo.
PRINCÍPIO DISTRIBUTIVO NA MOBILIDADE URBANA DE GOIÂNIA
Yasmine Alves Batista.

Faculdades Alves Faria – ALFA
O trabalho visa discutir a mobilidade urbana na cidade de Goiânia, de modo a verificar o
atendimento ao que dispõe o princípio distributivo no que se refere ao transporte público.
Considera-se a Justiça distributiva o objeto de estudo do direito ambiental, que tem como
cerne a qualidade de vida humana. Discute-se como a falta da observância do critério
ambiental interfere no transporte público e na mobilidade da cidade de Goiânia. Destaca-se
que a mobilidade urbana constitui problema alardeado não somente na capital goiana, mas
também em todo o país. Assim, faz-se uma análise do que é disposto no conceito de Justiça
distributiva, mas pode-se fazer alusão às políticas públicas de transporte coletivo na cidade
de Goiânia, discutindo-se as possibilidades de solução para a mobilidade da capital. Utilizase o método dialético a fim de se realizar estudo de caso.
Palavras-Chave: Direito Ambiental; Mobilidade; Goiânia.

A CONSTITUCIONALIDADE DA CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE
E PERICULOSIDADE
Ana Flávia Ferreira de Arruda.
Faculdades Alves Faria – ALFA
O presente trabalho tem como objetivo estudar a formação e a evolução dinâmica do direito
do trabalho, sob uma perspectiva global e nacional, tendo como parâmetro sua característica
de guardar relação próxima com os aspectos socioeconômicos e históricos, o que facilita
compreender as mudanças no processo de trabalho, em todas as suas fases até o momento
atual, quando a preocupação dos Estados Modernos é a retirada de direitos conquistados.
Ademais, propõe analisar, criticamente, as dificuldades dos Estados em estabelecer o
equilíbrio entre o trabalho decente, segundo as metas traçadas pela OIT e o lucro no modelo
capitalista de produção. A metodologia utilizada é a do método descritivo, com o método
bibliográfico, apresentado, ao final, como o trabalho decente pode trazer benefícios ao
empregado e ao setor privado e também ao público.
Palavras-Chave: Direito do Trabalho; Evolução; Trabalho Decente.

A VULNERABILIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DIANTE DA INTERNET
Letícia Nunes Silva.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Diante dos avanços tecnológicos proporcionados pelas mudanças sociais, as crianças e/ou
adolescentes se tornaram mais vulneráveis a crimes. A pedofilia é praticada por homens ou
mulheres integrantes ou não do convívio do vulnerável. O pedófilo não apenas pratica ou
tem conjunção carnal com o menor de idade, como também utiliza como instrumento a
internet para se vangloriar. Mesmo que o sujeito ativo seja punido pelo ato (estupro de
vulnerável), conforme elenca o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, quem recebe a

maior punição é a vítima, que é obrigada a conviver com os abalos físicos e psíquicos
sofridos em decorrência dos abusos.
Palavras-Chave: Vulnerabilidade; Pedofilia; ECA.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO:
ANÁLISE TEÓRICA
Nelson Bezerra Barbosa; Ana Flávia Lima Pimpim de Araújo.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O presente trabalho tem como objetivo analisar a formação e a evolução dinâmica do Direito
do Trabalho sob uma perspectiva global e nacional, tendo como parâmetro que a referida
disciplina deve ser estudada observando-se sua característica de guardar relação próxima
com os aspectos socioeconômicos e históricos, o que possibilita, de certa forma, entender
as mudanças e compreender o direito do trabalho na sua evolução, assim como os
problemas que poderão gerar no futuro. Considerando-se a preocupação dos Estados
Modernos, volta-se para a efetiva aplicação dos direitos conquistados nas Cartas Políticas,
inclusive os direitos sociais já galgados. Ademais, propõe analisar as dificuldades em manter
o equilíbrio entre o trabalho decente, segundo os princípios e as metas traçadas pela OIT, e
a manutenção do lucro no modelo capitalista de produção, reforçando a discussão na seara
de políticas públicas para a proteção internacional das pessoas, no sentido de buscar
alternativas e meios eficientes para garantir uma proteção ao trabalho decente, haja vista a
crescente precarização das condições de trabalho, imposições de trabalho degradantes e
sem a mínima dignidade humana. As esferas públicas e privados devem se fundamentar
nas teorias que orientam o trabalho decente, mapeando as políticas públicas voltadas para
a inserção e manutenção da dignidade do trabalhador. A metodologia utilizada foi o
descritivo, a revisão abrange as palavras-chave citadas abaixo. Como resultado, a pesquisa
analisou as características do trabalho decente, no período de 1998 a 2015.
Palavras-Chave: Direito do Trabalho; Trabalho decente; Precarização.

O LICENCIAMENTO AMBIENTAL COMO PROCEDIMENTOS DE VIABILIDADE NO
ALCANCE DE DIREITO FUNDAMENTAL
Sara de Araújo Silva
Faculdades Alves Faria – ALFA
O trabalho pretende verificar o procedimento para obtenção do licenciamento ambiental e
de que modo tal procedimento interferiria na Construção de Empreendimentos Imobiliários
no Munícipio de Goiânia, o que constitui o objeto principal desta pesquisa. Partindo desta
perspectiva, pretende-se analisar a relação de urgência por se minimizarem os impactos
ambientais e preservar o meio ambiente com a necessidade crescente por expansão urbana
e desenvolvimento econômico. Para tanto, buscar-se-á o almejado entendimento, com
fundamentação histórica, doutrinária e legislativa, recorrendo a método de estudo de caso,
para viabilizar, através da investigação da problemática apresentada, a compreensão da
aplicabilidade e relevância do referido procedimento no caso concreto.

Palavras-Chave: Direito Ambiental; Desenvolvimento Sustentável; Goiânia.

A [IM]PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO SOLTEIRO
Sérgio Antônio de Souza
Faculdades Alves Faria - ALFA
Os tribunais brasileiros têm entendido a pessoa do solteiro como entidade familiar no tocante
às questões sobre a impenhorabilidade de imóvel utilizado por ele como moradia em caráter
permanente. Esta questão abriu precedente levando a corte especial do STJ, no dia 15 de
outubro de 2008, a expedir a súmula 364, que trouxe uma abrangência ao conceito de bem
de família, buscando a finalidade social da norma, não sendo relevante o estado civil da
pessoa. Neste diapasão, avaliou-se a legalidade da súmula, ademais que ela poderia estar
ferindo o direito do credor de receber dívida quando este devedor, solteiro, alegasse que o
imóvel utilizado por ele seria moradia permanente. Sendo necessário, então, o confronto
desta súmula ao artigo 391, da lei 10.406, de 2002, por ela cercear o direito do credor de
pedir a penhora do bem imóvel do solteiro para recebimento de dívida contraída por ele.
Palavras-Chave: Impenhorabilidade de imóvel; Bem de família; Entidade familiar.

PARTO ANÔNIMO
Rosimeire Arebalo do Nascimento Carvalho.
Faculdades Alves Faria - ALFA

Este trabalho fez uma abordagem panorâmica sobre o parto anônimo através dos projetos
de lei 2747/08 e 3220/08, ambos ainda em trâmite na Câmara dos Deputados Federais.
A intenção é trazer à vista a plausibilidade jurídica das propostas legislativas em questão,
em um contexto de sua constitucionalidade ante princípios caros insculpidos na Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, especialmente o direito à vida, da origem
biológica, da afetividade e da plena prioridade de programas voltados para as crianças e os
adolescentes.
O referido trabalho monográfico teve também a preocupação de mostrar os personagens
que compõem o referido projeto, com ênfase, especialmente, no nascituro e na criança em
gestação, sem, contudo, se esquecer da mãe que não quer ou não pode assumir a
maternidade do ser que está gerando. O estudo atravessou temas dos mais relevantes para
ordem jurídica constitucional vigente, entre eles os controles de constitucionalidade
preventivos praticados no Legislativo Federal por meio de suas comissões permanentes,
sendo que, entre elas, se destacaram, pelos pareceres que emitiram nos projetos em estudo,
a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e a Comissão de Seguridade Social e
Família. A metodologia usada foi a dedutiva, porque procurou compreender um problema
social através de constatações amplas e gerais para se chegar a uma conclusão lógica. O
subsídio da abordagem escolhida foi a técnica de pesquisa bibliográfica, advindo disto a
busca de material em revistas eletrônicas e físicas, doutrinas, jurisprudência e os projetos
de lei objetos do estudo.
Palavras-Chave: Parto anônimo; Plausibilidade jurídica; Controle de
Constitucionalidade.

O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E SEU REFLEXO NO PROCESSO DO
TRABALHO: O JUIZ E A NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA
MATÉRIA SUSCITADA
Ivanunes Afonso da Silva.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O objetivo do presente trabalho monográfico é realizar estudos com enfoque no novo código
de processo civil e sua aplicação subsidiária ao processo do trabalho, especialmente no que
se refere às novidades normativas trazidas pelo novo estatuto processual civil nos incisos
do § 1º e nos §§ 2o e 3o do art. 489, onde se apresentaram de forma detalhada ocasiões
em que as decisões judiciais não serão consideradas satisfatoriamente fundamentadas.
Inicialmente, apresentaram-se aspectos históricos, técnicos e princípios lógicos que dizem
respeito ao sistema processual trabalhista com destaque especial ao princípio da
subsidiariedade elencada no art. 769 da CLT referente ao suprimento das lacunas no
processo laboral. Argumentou-se sobre a fundamentação da sentença como garantia
constitucional a partir da importante participação do Estado-juiz na concretização de direitos
fundamentais. Ao final, veio a se destacar, dentro do gênero decisão judicial, a espécie
sentença, por ser com mais frequência a peça que mais influencia no conjunto da prestação
jurisdicional. Neste caso, foram elencados os elementos e características que fazem parte
das sentenças judiciais, sendo que se evidenciou com mais contundência o aspecto
denominado de fundamentação das decisões do Judiciário embasado no inciso IX do art. 93
da Constituição e como este mandamento constitucional foi bem alocado no art. 489 do novo
Código de Processo Civil e também como este dispositivo pode ou não ser aplicado ao
processo do trabalho. A técnica aplicada de pesquisa é a bibliográfica cumulada com a
abordagem qualitativa.
Palavras-Chave: Novo código de processo civil; Processo do trabalho;
Subsidiariedade; Fundamentação da sentença.

A EMENDA CONSTITUCIONAL N.28/2000 E SUA APLICABILIDADE AOS CONTRATOS
INICIADOS ANTES DA SUA PROMULGAÇÃO
Leonardo dos Santos Vieira.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O presente trabalho tem o objetivo de analisar a emenda constitucional nº 28, que
estabeleceu a unificação dos prazos prescricionais entre trabalhadores rurais e urbanos. Tal
alteração gerou inúmeras discussões acerca dos critérios de aplicação da regra alterada,
ocasionando o surgimento de diversas correntes interpretativas. Para promover esta análise,
será aplicado o método de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, para demonstrar as
diversas opiniões a respeito do tema, bem como identificar os posicionamentos adotados
pelo Judiciário quanto à aplicação da referida regra aos contratos de trabalhos iniciados
antes de sua promulgação.
Palavras-Chave: Empregado rural. Prescrição quinquenal. Aplicabilidade. Emenda
Constitucional n. 28/2000.

A
CONSTITUCIONALIDADE
DA
CUMULAÇÃO
PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE
Ana Flávia Ferreira de Arruda.
Faculdades Alves Faria - ALFA

DOS

ADICIONAIS

DE

Este trabalho aborda a Insalubridade e a Periculosidade sob a ótica da Constituição Federal,
em que podemos destacar a possível cumulação sobre a remuneração e/ou salário destes
dois adicionais. É evidente que existam atividades laborais no âmbito nacional que
necessitam desta cumulação, pois trabalhadores de diversos segmentos que convivem
diariamente com o perigo e com ambientes insalubres têm que optar por somente um dos
dois adicionais, caracterizando um desrespeito à dignidade da pessoa do trabalhador.
Destaca -se, ainda, neste mister, que há previsões constitucionais e infraconstitucionais
sobre tal cumulação. Portanto, aqui serão encontradas discussões doutrinárias,
jurisprudenciais e legais, que irão enfrentar situações ordinárias que afligem e atacam os
nossos juízes e tribunais superiores, com ações que tentarão solucionar grandes demandas.
Por isso, resolvemos tratar deste tema de suma importância por entendermos que a
Constituição Federal, ao vedar tal cumulação, está indo ao contrário de sua ideologia mestre,
e, ao dissecar tal assunto, pretendemos trazer à baila novos entendimentos que irão
oxigenar o ordenamento jurídico jus laboral.
Palavras-Chave: Insalubridade. Periculosidade. Cumulatividade.

PROFISSIONAIS ABRANGIDOS POR POLÍTICAS AFIRMATIVA NA INICIATIVA
PRIVADA; PRINCIPAIS EFEITOS DECORRENTES DA LIBERAÇÃO IRRESTRITA DA
TERCEIRIZAÇÃO NA ATIVIDADE-FIM
Wanessa Oliveira da Costa
Faculdades Alves Faria - ALFA

A terceirização de serviços na atividade fim, atualmente, segundo entendimento doutrinário,
não é aceitável. Há caso, porém, de repercussão geral reconhecida pendente de julgamento
no STF, que pode mudar este quadro, sob o argumento de se estar vedando a livre iniciativa
com base em obrigação normativa não legislada. E, ainda, a proposta de lei nº 4.330/2004,
que busca possibilitar a terceirização em todas as atividades da tomadora de serviços. Nesta
seara, cumpre anotar que, ao possibilitar a terceirização de serviços na atividade-fim da
empresa, diversas classes trabalhadoras serão diretamente atingidas, em especial, aquelas
abrangidas por políticas sociais afirmativas de inserção no mercado de trabalho. Conforme
se demonstrará, a terceirização nas referidas atividades atinge o espaço reservado à
consecução do fim social do empreendimento, que visa, dentre outros, à promoção do bemestar social dos trabalhadores, respeitando seus direitos constitucionalmente protegidos.
Palavras-Chave: Terceirização; Atividade-fim; Políticas afirmativas.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E O NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL: ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS
Katielle Cristina da Silva.
Faculdades Alves Faria - ALFA

O presente trabalho trata de um novo instituto inserido no Código de Processo Civil de 2015,
Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, com o objetivo fundamental de proporcionar maior
celeridade, efetividade e segurança jurídica às ações que apresentem potencial de se
multiplicarem, por tratarem de uma mesma matéria de Direito, o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas. Tem como problemática central discutir a efetividade de tal incidente
e sua constitucionalidade, ante os princípios constitucionais do processo inseridos na
Constituição Federal do Brasil de 1988 pela Emenda Constitucional n. 45/04. Tendo sua
origem no direito comparado, fundamentalmente no Direito Alemão, o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas foi apresentado pela Comissão de Juristas que
elaborou o Anteprojeto do novo CPC como um mecanismo capaz de desafogar o Judiciário
brasileiro, que vem sofrendo com o crescente número de ações interpostas em massa. Ao
ser instaurado e processado, o IRDR gera uma tese jurídica de efeito vinculante a todas as
ações com mesma causa de pedir, ou seja, em que se discuta matéria de idêntica questão
de direito, tanto para aquelas que foram suspensas pelo prazo de um ano (período
estipulado para o julgamento do IRDR), tanto para as futuras ações que possam ser
ajuizadas. Longe de representar uma unanimidade na doutrina pátria, questões acerca do
acatamento ou não de princípios constitucionais do processo como livre acesso à justiça,
contraditório e ampla defesa e da isonomia do juiz natural da causa estão sendo amplamente
discutidas nesse período que antecede a entrada em vigor do novo código processualista
pátrio. Neste trabalho, fez-se um breve levantamento destas questões com o fito de abrir
caminho a novas, futuras e mais aprofundadas discussões acerca do tema. Trata, ainda, de
elencar os principais pontos no procedimento de processamento do Incidente, levantando
possíveis dúvidas que possam surgir nos operadores do Direito, ao se utilizarem do novo
instituto.
Palavras-Chave: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas; Código de
Processo Civil; Princípios constitucionais do processo; Celeridade; Efetividade.

ATO INFRACIONAL E O DEVIDO PROCESSO LEGAL NA ACEPÇÃO FORMAL COMO
GARANTIA CONSTITUCIONAL
Pedro Carlos Dantas da Silva
Faculdades Alves Faria - ALFA
A presente monografia tratou do envolvente tema do ato infracional e contraditório e ampla
defesa numa perspectiva de garantias processuais constitucionais, cuja abordagem centrouse no adolescente infrator dentro do processo penal juvenil e como ele deve ser tratado
dentro desse iter procedimental. O fio condutor do trabalho passou pela análise dos institutos
processuais inerentes ao processo penal e naquilo em que se aplicam ao processo penal
juvenil. Levaram-se em conta a criança e o adolescente na Constituição Federal de 1988
como um objeto de prioridades nas políticas públicas que envolvam a efetiva oportunidade
de lhes oferecer meios de crescimento saudável do ponto de vista da educação, saúde, lazer
e dignidade. Tratou-se, ainda, de como a criança e o adolescente infrator poderiam gozar de
melhores condições processuais respeitando a Constituição e o próprio Estatuto da Criança
e do Adolescente na perspectiva processual, oportunidade em que se apresenta uma análise
jurisprudencial do STJ e do STF, combinada com a análise da doutrina sobre o tema, ocasião
em que se desvelou que, apesar das falhas grosseiras de juízos singulares e tribunais

estaduais, os referidos tribunais superiores tem contribuído para minimizar tais problemas.
A metodologia é bibliográfica, baseada em livros e artigos científicos sobre o tema, além da
jurisprudência pátria.
Palavras-Chave: Adolescente Infrator; Processo Penal Juvenil; Garantias Constitucionais.

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE HUMANA
Miguel Fernandes Resende.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Com o advento da Lei 8078/91, mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor, a
sociedade ganhou um novo e hábil instrumento para se defender das injustiças cometidas
nas relações de consumo. Neste contexto, a relação médico-paciente passou a ser vista
como uma relação consumerista, em que o médico é tratado como prestador de serviço e o
paciente como um consumidor. Segundo estabelece o artigo 14, § 4° do CDC, o médico, por
se tratar de um profissional liberal, responderá somente mediante comprovação de culpa
pelos danos causados aos pacientes. Esta diversidade de tratamento do médico se dá em
razão de esses serviços prestados pelos médicos serem contratados com base na
confiança, possuindo natureza intuitu personae. Conclui-se, então, que se aplica ao médico
a regra da responsabilidade subjetiva, em que caberá à vítima provar não só o dano e o
nexo causal, como na responsabilidade objetiva, mas também a culpa do médico. No caso
da cirurgia estética, entende-se que a obrigação do médico é de resultado, bastando que o
paciente lesado demonstre que não foi alcançado o resultado almejado antes da cirurgia. Há
controvérsias sobre este tema, que será abordado no final do trabalho.
Palavras-Chave: Relação de Consumo. Relação de Consumo Médico. Responsabilidade
Civil.
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS: JUS POSTULANDI E PROCESSO JUDICIAL
ELETRÔNICO EM ATENÇÃO AOS PRINCIPIOS PROCESSUAIS ORIENTADORES
Elton Paulo Oliveira Rodrigues
Faculdades Alves Faria - ALFA
O presente trabalho monográfico pretende verificar a instituição dos Juizados Especiais
Cíveis, do jus postulandi e do processo eletrônico em atendimento aos princípios
processuais orientadores. Para tanto, por meio do método indutivo analisar-se-á a
composição dos princípios como preceitos fundamentais a instituição dos Juizados
Especiais, principalmente no que se refere ao acesso à justiça, de maneira ampla e digna.
Os Juizados Especiais Cíveis e o instituto do jus postulando, portanto, carregam em si, a
responsabilidade de auxiliar o acesso à justiça para eficácia formal de direitos. E o processo
eletrônico, na análise deste trabalho, versa sobre a possibilidade de desburocratização e
celeridade processual para que possa atingir o fim da entrega jurisdicional ao cidadão, ainda
destacar-se o sistema do processo judicial eletrônico “PJe” e suas particularidades, seu
alcance e efetividade no poder judiciário sob a égide da Lei 11.419/2006.
PALAVRAS-CHAVE: Princípios Processuais; Juizados Especiais; Jus Postulandi; Poder
Judiciário; PJe. Efetividade.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E O NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL: ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS
Antônio Borges Manrique.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O presente trabalho monográfico argumentou sobre o marco civil e suas facetas e
consequências jurídicas, sendo a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 o principal material de
análise, tendo em vista que foi ela que inaugurou o tema em questão. Por meio do método
dedutivo, procurou-se investigar a abordagem dada à Responsabilização Civil pelo Marco
Civil, asseverando o choque entre os preceitos civis e os princípios fundamentais. Em
primeiro lugar, foi dada ênfase aos principais princípios consagrados no referido diploma
legal em cotejo com a Constituição Federal. Como uma das facetas desenvolvidas na lei foi
a responsabilização civil, dedicou-se parte da estrutura argumentativa do trabalho sobre o
assunto em questão, pois foi considerado o contexto jurisprudencial sobre o tema bem como
a constitucionalidade da lei ante os princípios abordados, especialmente o princípio da
liberdade de expressão. A metodologia usada foi a abordagem qualitativa com subsídios da
técnica da pesquisa bibliográfica, sendo que se usaram doutrinas, comentários, periódicos
e jurisprudência como fonte.
Palavra-Chave: Marco civil da internet. Responsabilidade civil. Princípio da liberdade de
expressão.

O ASSÉDIO MORAL DO AMBIENTE DE TRABALHO DOMÉSTICO
Vanessa Silva Luiz.
Faculdades Alves Faria – ALFA
O Assédio moral é um problema antigo, que vem ocorrendo ao longo de muito tempo, e é
cada vez mais frequente na sociedade. Fato que ocorre principalmente no ambiente de
trabalho doméstico, tornando-se uma preocupação social, o que desperta os interesses dos
juristas em analisar a gravidade do problema. O principal objetivo deste trabalho é
demonstrar a ocorrência desse tipo de assédio, bem como as causas e consequências na
vida das empregadas domésticas, haja vista a vulnerabilidade destas trabalhadoras por se
tratar de uma profissão exercida em ambiente privado, motivo pelo qual ocorre uma
facilidade na atuação do assediador, pois é mais imperceptível a ação do indivíduo, e
também pela dificuldade em comprovar o abuso. Aborda-se, ainda, o contexto histórico do
trabalho doméstico, a causa do assédio moral e dos efeitos na vida da vítima, verificando o
posicionamento jurídico em relação ao tema tratado. Por fim, a proposta é de levar o leitor a
conhecer a realidade das empregadas domésticas que sofrem este tipo de abuso, de forma
a aportunizar que a sociedade se conscientize quanto à gravidade do problema. Pesquisas
bibliográficas serão utilizadas como fonte de ferramenta.
Palavras-Chave: Assédio Moral; Trabalho Doméstico; Consequências.

ESTUDO SOBRE A EXTENSÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE AOS HOMENS E OS
SEUS EFEITOS NO CONTRATO DE EMPREGO
Gleicy Kelly Andrade Araújo.
Faculdades Alves Faria – ALFA

O trabalho busca apresentar as atuais conjunturas da aplicação da licença-maternidade que,
em virtude do advento da Lei 12873/13, sofreu alterações, passando a ser concedida aos
homens. E, para que se possa entender tal instituto, será abordada a sua evolução histórica
desde seu surgimento, passando por suas disposições legais e jurisprudenciais, até chegar
às situações ainda controversas, não contempladas pela lei. É também escopo deste projeto
apresentar os desdobramentos que a mencionada alteração legislativa trouxe ao instituto
salário maternidade, bem como entender como o mesmo se aplica às relações de emprego,
especialmente no tocante à estabilidade. O trabalho buscará alcançar seus objetivos pela
utilização dos métodos bibliográfico e histórico.
Palavras-Chave: Licença Maternidade; Lei 12873/13; Estabilidade.

DIGRESSÕES ACERCA DA ATIVIDADE FILOSÓFICA E A UTILIDADE DA FILOSOFIA
NAS GRADUAÇÕES
Ana Kelly Ferreira Souto
Faculdades Alves Faria – ALFA
Pretende-se argumentar que há utilidade no estudo da filosofia e que existe um modo para
alcançá-la, a saber, por meio da atitude filosófica. Neste ínterim, destacarei as dificuldades
mais frequentes encontradas pelo aluno na disciplina de filosofia aplicada aos diversos
cursos de graduação.
Palavras-Chave: Filosofia; Atitude; Utilidade.

EDUCAÇÃO
WhatsApp: instrumento de distração ou de auxílio em sala de aula?
Renato Sardinha.
Universidade Federal de Goiás - UFG
O uso dos celulares na sala de aula é uma realidade à qual o professor não pode ficar alheio.
Seja como simples instrumento de comunicação (função telefone), como relógio (as pessoas
já estão deixando de usar relógios de pulso), como câmera fotográfica (atenta a tudo e a
todos) ou como um emissor e receptor de mensagens instantâneas de texto, voz e vídeos,
nos mais variados aplicativos disponíveis no mercado, os celulares estão invadindo grande
parte dos ambientes de trabalho e também das salas de aula. Um dos aplicativos de
comunicação instantânea é o WhatsApp, criado em 2009 por Brian Acton e Jan Koum, na
Califórnia, nos EUA. Esse aplicativo está presente em praticamente todo o mundo e tornouse o comunicador instantâneo de mensagens, sons, imagens e vídeos mais popular do
Brasil. Na sala de aula, o aplicativo vem sendo utilizado para uma comunicação rápida entre
as instituições escolares e os seus alunos. As turmas criam os seus grupos de interesse e
grupos dos alunos que ali frequentam. Os professores fornecem informações preciosas para

os seus alunos, por meio desse mecanismo de comunicação rápida. Nem tudo, porém, são
flores no uso do WhatsApp! Há muita informação desnecessária circulando pelos grupos e
também individualmente entre os alunos. Grupos de cola eletrônica? São formados de forma
contínua por alunos desinteressados nos estudos. Diante desse cenário, apresentamos uma
proposta de trabalho com conteúdo de disciplinas variadas, utilizando o WhatsApp como
plataforma de disseminação do conhecimento em estudo. Os alunos passam a ter no
dispositivo móvel (celular ou tablete) um aliado no seu processo de aprendizagem,
independente da área de conhecimento em estudo.
Palavras-Chave: WhatsApp; TIC na Sala de Aula; Ensino.

CONHECENDO AS LETRAS DE MEU NOME: OS PRIMEIROS PASSOS DE UMA ALUNA
COM BAIXA VISÃO
Franciely Santana de Oliveira.
Faculdades Alves Faria – ALFA
O presente artigo tem como objetivo mostrar um relato de experiência desenvolvida durante
o projeto de intervenção pedagógica com uma aluna com baixa visão, que se encontra
alocada na Escola Municipal Profª Leonísia Naves de Almeida. Tem como propósito mostrar
quais as dificuldades que a criança com baixa visão tem, e, nessa perspectiva, mostrar as
diversas metodologias que são capazes de contribuir para a aprendizagem da aluna. A
metodologia pautou-se em uma pesquisa- ação fundamentada em artigos publicados pelo
MEC no ano de 2010, abordando temas sobre baixa visão e cegueira. A partir da seleção,
identificou-se a necessidade educativa e traçou-se a sequência didática a ser desenvolvida
durante o projeto de intervenção. Este projeto está em andamento e, ainda, há muito a ser
pesquisado sobre a deficiência visual e as formas de inclusão dos alunos com essas
necessidades educativas especiais.
Palavras-Chave: Projeto de Intervenção; Baixa Visão; Inclusão.
SÍNDROME DE DOWN: DESATANDO OS NÓS COM O MÉTODO TEACH
Sônia Máximo dos Santos.
Faculdades Alves Faria – ALFA
O presente artigo tem como objetivo mostrar um relato de experiências desenvolvidas
durante o projeto de intervenção pedagógica com um aluno com síndrome de down da
escola Arco-Iris. Os autores que fundamentam esse estudo são: Schwartzman, Amaral,
Flórez, Mazzotta, Vygotsky, 1998, p.124.A metodologia utilizada foi uma pesquisa-ação,
para identificação da criança a ser atendida. A partir da seleção, identificou-se a
necessidade educativa e traçou-se a sequência didática a ser desenvolvida durante o projeto
de intervenção. Esse projeto está em andamento e, ainda, há muito a ser pesquisado sobre
o método teach e seus impactos no processo de ensino e aprendizagem com alunos com
síndrome de down.
Palavras-Chave: Síndrome de Down; Lúdico; Método Tech.

CAIXA MÁGICA: ARTEFATO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA
Renato Sardinha.

Faculdades Alves Faria – ALFA
Em uma época em que os recursos computacionais estão cada vez mais em uso nas salas
de aula, apresentamos uma proposta de construção e de utilização de um artefato
pedagógico simples, porém, poderoso em seu alcance como auxiliar do professor de
Matemática no ensino de conceitos e operações iniciais. Trata-se de material de fácil acesso
para qualquer escola, professor ou aluno: uma caixa vazia de fósforos grandes, bipartida,
contendo dez grãos de feijão comum em seu interior. A caixa fica dividida em duas partes,
que passamos a chamar de dentro e de fora, além de apresentar uma espécie de porta entre
um lado e o outro. Ao movimentarmos os dez grãos de feijão que estão no seu interior,
alguns deles permanecerão dentro e dos demais, fora da caixa. A partir dos resultados
obtidos, diversas operações matemáticas podem ser solicitas, envolvendo variados
conteúdos escolares: operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão),
além de potenciação, razão, proporção, porcentagens, fatorial, probabilidade, valor numérico
de funções, logaritmos, etc. Resumidamente, podemos concluir que essa caixa se torna
mágica por ser tão simples e, ao mesmo tempo, tão versátil e aplicável na sala de aula. Essa
é a ideia que pretendemos apresentar ao público presente e aos professores da Educação
Básica que tiverem interesse na construção desse artefato pedagógico.
Palavras-Chave: Artefato Pedagógico; Material Concreto; Ensino de Matemática.

O ALUNO COM DOWN É NORMAL: APRENDENDO A LIDAR COM ESSA DEFICIÊNCIA
Karen Cristina Coutinho Gonçalves.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Esta comunicação tem por finalidade mostrar o trabalho realizado com uma criança inclusiva.
A metodologia pautou-se em uma pesquisa-ação para identificação da criança a ser
atendida. A partir da seleção, identificou-se a necessidade educativa e traçou-se a sequência
didática a ser desenvolvida durante o Projeto de Intervenção.
Os resultados obtidos foram válidos comparados ao período de estágio.
Muitas das características comuns da síndrome de Down também estão presentes em
pessoas com um padrão cromossômico normal. Elas incluem a prega palmar transversa
(uma única prega na palma da mão, em vez de duas), olhos com formas diferenciadas devido
às pregas nas pálpebras, membros pequenos, tônus musculares pobres e língua profusa.
Os afetados pela síndrome de Down possuem maior risco de sofrer defeitos cardíacos
congênitos, doença do refluxo gastresofágico, otites recorrentes, apneia de sono obstrutiva
e disfunções da glândula tireoide.
Palavras-Chave: Síndrome de Down; Criança; Estágio.

A CONTRIBUIÇÃO DO MÉTODO MONTESSORI PARA A APRENDIZAGEM DE UMA
CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN.
Ana Carolina Martins Cândida Dantas
Faculdades Alves Faria – ALFA
Esta comunicação tem por objetivo mostrar um projeto de intervenção que está em
andamento no Curso de Pedagogia, o qual está contribuindo pedagogicamente no processo
de ensino e aprendizagem de uma aluna com Síndrome de Down, com 14 anos, cursando

o 2º ano do Ensino Fundamental, em uma Unidade Escolar da Rede Estadual de Ensino de
Goiânia.
O projeto de intervenção é decorrente da proposta de Estágio Curricular Supervisionado III,
que aborda o ensino de matemática de forma concreta e lúdica a partir do método
Montessori. Para a sustentação teórica, tomaremos as discussões de Maria Montessori, Lev
Vygotsky e Tizuco Morchida Kishimoto em torno do assunto.
Palavras-Chave: Ensino de Matemática; Método Montessori; Síndrome de Down.

TEORIA X PRÁTICA NA AÇÃO: APRENDENDO A CONVIVER COM OS DIFERENTES
Liliane Domingas de Sousa
Faculdades Alves Faria – ALFA
Esta comunicação tem por finalidade mostrar o Projeto de Intervenção da disciplina de
Estágio, realizado na Escola Leonísia Nave de Almeida com uma aluna que possui
Deficiência Auditiva. A metodologia utilizada com a aluna nesses dias foi trabalho de
socialização e atividade pedagógica para promover a igualdade, pois, segundo Soares
(1990, p.72) &quot, o deficiente auditivo é, antes de estudante, doente. Só pode ser
estudante depois que deixar de ser doente...&quot; O trabalho desenvolvido foi pautado na
pesquisa -ação. O presente projeto está em andamento e, ainda, há muito a ser estudado
e pesquisado sobre deficiência auditiva e as formas de atendimento aos alunos com essa
necessidade educativa especial.

Palavras-Chave: Deficiência Auditiva; Projeto de Intervenção; Estágio.

ESTIMULAÇÃO DA COORDENAÇÃO MOTORA DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA
AUDITIVA COM COMPROMETIMENTO MOTOR
Eliene Amélia da Silva
Faculdades Alves Faria - ALFA
O presente artigo tem como objetivo mostrar um relato de experiência desenvolvida durante
o projeto de intervenção pedagógica com um aluno com deficiência auditiva e outros
comprometimentos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Paulo Freire em
Goiânia-Goiás. Tendo como objetivo desenvolver a coordenação motora da criança, foram
trabalhadas atividades de colagem, jogos pedagógicos, atividades interacionais. &quot;
crianças surdaso atraso de linguagem pode trazer consequências emocionais, sociais e
cognitivas, mesmo que realizem aprendizado tardio de uma língua. &quot. A metodologia
utilizada pautou-se em uma pesquisa-ação, para a identificação da criança a ser atendida.
A partir da identificação do aluno a ser atendido e da necessidade educativa, traçou-se a
sequência didática a ser desenvolvida durante o projeto de intervenção, no qual foram
realizadas atividades adaptadas para crianças com deficiência auditiva. Os estudos foram
fundamentados em Lacerda (2006).
Palavras-Chave: Deficiência Auditiva; Projeto de Intervenção; Pesquisa-Ação.
MÉTODO TEACCH NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO
Angelita de Castro Caçula

Faculdades Alves Faria – ALFA
Esta comunicação tem como objetivo relatar uma prática de Estágio obrigatório do Curso de
Pedagogia das Faculdades Alfa, em uma turma de primeiro ano do Ensino Fundamental da
escola Arco-Íris, com uma criança autista, em Goiânia - GO. Os autores que fundamentaram
esse estudo foram: MARQUES 2000; Manual de Diagnóstico e Estatístico das Perturbações
Mentais, PIAUILINO, 2008; ROCHA, 2012; ROZENTAL, 1993; SEVERINO, 2007; e SILVA,
2013. A metodologia pautou-se em uma pesquisa-ação, para identificação da criança a ser
atendida. A partir da seleção, identificou-se a necessidade educativa e traçou-se a sequência
didática a ser desenvolvida durante o Projeto de Intervenção. Os resultados obtidos
demonstraram que trabalhar com crianças autistas é muito gratificante, mas, ao mesmo
tempo, com muitos desafios. Contudo, diante da proposta, o trabalho feito com o método
TEACCH e com a ajuda de uma psicopedagoga se tornou mais agradável, fácil e prazeroso.
Foi possível perceber que o aluno atendido teve alguns progressos com a intervenção do
método TEACCH, já conseguindo formar algumas sílabas com autonomia, o que antes da
intervenção não conseguia elaborar. Está, ainda, mais sociável e participativo, dentro do
esperado, não obstante ser diagnosticado portador do espectro autismo.
Palavras-Chave: Autismo; Método Teacch; Projeto de Intervenção.

UM OLHAR ACOLHEDOR PARA O TDAH
Amanda Vasconcelos da Silva.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Esta comunicação tem por finalidade mostrar o Projeto de Intervenção realizado na Escola
Municipal Nova Conquista com o aluno Victor, que tem o transtorno do TDAH (transtorno
defit. de atenção e hiperatividade).
Segundo o DSM-5 (manual diagnostico e estatístico de transtornos mentais 5°Ed.2013), o
TDAH é mais frequente no sexo masculino do que no feminino, na população geral, na
proporção de 2:1 em crianças e de 1,6:1 em adultos, com maiores riscos de pessoas do
sexo feminino se apresentarem primariamente com características de desatenção em
comparação com as do sexo masculino. A metodologia pautou-se em uma pesquisa- ação
para identificação da criança a ser atendida. A partir da seleção, identificou-se a necessidade
educativa e traçou-se a sequência didática a ser desenvolvida durante o projeto de
intervenção.
Palavras-Chave: Projeto de Intervenção; TDAH; Pesquisa-Ação.

O PROCESSO DE INCLUSÃO DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN NO AMBIENTE
ESCOLAR
Clênia Gomes Bonfim; Carla Ferreira de Silva Machado.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Essa comunicação tem como objetivo mostrar a relevância de cunho social e acadêmico do
processo de inclusão da criança com síndrome de down no ambiente escolar. Entre autores
que fundamentam esse estudo estão: Castro Pimentel, Marcos Mazzota e Aline Maira da
Silva. Para o desenvolvimento desse estudo foi utilizada a metodologia de pesquisa
bibliográfica de abordagem exploratório-descritiva e com natureza qualitativa. Vale ressaltar

que esse projeto de pesquisa ainda está em desenvolvimento, não sendo possível avaliar
os resultados obtidos.
Palavras-Chave: Inclusão; Síndrome de Down; Ambiente Escolar.

SÍNDROME HIPERCINÉTICA E O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Danielly Ribeiro Pereira
Faculdades Alves Faria – ALFA
Esta comunicação tem por finalidade (objetivo) mostrar o Projeto de Intervenção realizado
na Escola Direito de Saber, com o aluno Dalbert, o qual possui a síndrome Hipercinética.
Devido às necessidades desse aluno, foram-lhe aplicadas atividades lúdicas que visavam
mantê-lo concentrado e o auxiliavam a progredir diante das outras crianças.
A metodologia pautou-se em uma pesquisa-ação para identificação da criança a ser
atendida. A partir da seleção, identificou-se a necessidade educativa e traçou-se a sequência
didática a ser desenvolvida durante o Projeto de Intervenção.
Para Barbosa e Gaião (1996), não é fácil abordar a problemática das causas que provocam
um determinado transtorno, quando não há suficiente consenso da própria nomenclatura
para designá-lo, como ocorre com os transtornos hipercinéticos (THs), segundo a CID-10,
ou transtorno do déficit de atenção-hiperatividade, de acordo com o DSM-IV.
Palavras-Chave: Lúdico; Concentração; Progredir.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Deisy Cardoso da Silva
Faculdades Alves Faria – ALFA
O presente artigo tem como objetivo mostrar um relato de experiência desenvolvida durante
o Projeto de Intervenção Pedagógica com um aluno com Deficiência Intelectual da Escola
Municipal Nossa Senhora Da Terra. Tem como objetivo oferecer ao aluno com deficiência
ações pedagógicas inclusivas democráticas e iguais de inclusão, de inserção com educação
de qualidade para todos. Dentre os autores que fundamentaram este estudo, destaca-se
Oliveira (2009), que já apontava que a condição de deficiência intelectual não pode nunca
predeterminar o limite de desenvolvimento do indivíduo. [...] Cabe à escola criar as condições
necessárias para a superação de seu próprio limite. (p.73, 74). A metodologia pautou-se em
uma pesquisa-ação para identificação da criança a ser entendida. A partir da seleção,
identificou-se a necessidade educativa e traçou-se a sequência didática a ser desenvolvida
durante o Projeto de Intervenção.
Palavras-Chave: Qualidade; Criança; Deficiência.

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO POR CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN
Érica Cíntia da Silva
Faculdades Alves Faria – ALFA
Esta comunicação tem por finalidade (objetivos) mostrar o Projeto de intervenção realizado
no Centro Educacional Porto Seguro com a aluna Pabline, a qual tem a síndrome de Down.

Segundo NUNES-1998, a escola regular tem como função facilitar ao educando portador de
deficiência sua participação em atividades curriculares no sistema regular de ensino, pois,
no âmbito das práticas educativas especiais, a escola regular passou a representar o local
onde a integração poderia ser concretizada.
A síndrome de Down tem sido tema de várias pesquisas, em que estão sendo pesquisados
vários assuntos para ajudar tanto profissionais quanto as crianças com síndrome.
A metodologia pautou-se em uma pesquisa-ação para identificação da criança a ser
atendida. A partir da seleção, identificou-se a necessidade educativa e traçou-se a sequência
didática a ser desenvolvida durante do projeto de intervenção.
Palavras-Chave: Síndrome de Down; Pesquisa-Ação; Praticas Educativas.

O LÚDICO NO UNIVERSO AUTISTA
Janyne Ferraz dos Santos Ferreira
Faculdades Alves Faria – ALFA
Esta comunicação tem o objetivo de ressaltar a importância da educação lúdica como forma
de estimulação ao desenvolvimento de crianças autistas. Por meio do uso de jogos,
brinquedos e brincadeiras, pode-se contribuir para que estas crianças se desenvolvam e se
socializem com outras pessoas
Segundo Goldschmidt et al, 2008, o jogo é considerado por muitos como um elemento
cultural, cujas raízes se desconhecem. A história do início do jogo perde-se na história da
humanidade. Há quem afirme que o jogo é uma distração para crianças, mas as suas
características fundamentais o tornam algo intemporal e disponível para todas as idades,
não fazendo distinção entre raça, crença, gênero ou condição física e intelectual.
A metodologia pautou-se em uma pesquisa-ação, para identificação da criança a ser
atendida. A partir da seleção, identificou-se a necessidade educativa e traçou-se a sequência
didática a ser desenvolvida durante o projeto de intervenção.
Os resultados obtidos foram que, no início do projeto de intervenção o aluno resistiu em fazer
as atividades que exigiam exercício físico ou contato físico direto com colegas, mas, aos
poucos, com uso de brincadeiras e com o auxílio dos colegas, foi interagindo e, mesmo
tendo dificuldades motoras, conseguiu participar do projeto. Os autores que fundamentaram
esses estudos foram: MONTEIRO, 1994; Goldschmidt et al, 2008; Spodek; e Saracho
(1998).
Palavras-Chave: Autismo; Lúdico; Projeto de Intervenção.

USO DOS MAPAS MENTAIS E DE FLASHCARDS NO ESTUDO DE CIÊNCIAS EXATAS
Renato Sardinha
Faculdades Alves Faria – ALFA
Infelizmente, não existe nenhuma fórmula mágica ou um método perfeito que nos faça
aprender, de forma rápida, os conteúdos estudados, sejam eles de que área do
conhecimento for. Existem, porém, muitas técnicas que podem ser utilizadas a nosso favor,
tornando esse processo de aprender mais eficiente e menos desgastante. Vamos trabalhar

com duas delas: os Mapas Mentais e os Flashcards. Os chamados Mapas Mentais ou Mapas
Conceituais são representações gráficas, semelhantes a diagramas, que indicam relações
entre conceitos ligados por palavras. Representam uma estrutura que vai desde os conceitos
mais abrangentes até os menores detalhes. Esses mapas podem ser utilizados como
estratégia de estudo, estratégia de apresentação de conteúdo, instrumento para a avaliação
da aprendizagem escolar e para as pesquisas educacionais. Outra técnica bastante útil no
processo de aprendizagem é a utilização dos Flashcards (termo que vem do inglês e que
quer dizer cartões instantâneos), que podem ser construídos fisicamente (pequenos cartões
de cartolina, de frente-e-verso) ou virtualmente, em aplicativos de computador. Esses
cartões auxiliam, de forma rápida, na compreensão, associação e memorização de conceitos
pontuais do assunto em estudo. E o melhor de tudo é que isso pode se dar até mesmo no
momento da confecção desses cartões, já que estes deverão ser produzidos pelo próprio
estudante, de acordo com as suas necessidades específicas e com os conteúdos do seu
interesse. Na Área das Ciências Exatas, as técnicas apresentadas acima podem contribuir
de forma positiva para os estudos dos alunos, mesmo sabendo que cada pessoa tem os
seus modos próprios de aprender.
Palavras-Chave: Mapa mental; Flashcards; Técnicas de Estudo.

ENGENHARIAS
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE
Gabriel Mendonça de Paiva
Faculdades Alves Faria – ALFA
Será feita uma contextualização da fonte solar no Brasil e no mundo, hoje, tipos de
sistemas com aproveitamento da fonte solar, comparação da energia solar fotovoltaica
com outras fontes de energia elétrica, características da energia solar fotovoltaica,
tecnologias de módulos e inversores solares.
Palavras-chave: Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede, Energia Solar
Fotovoltaica, Sustentabilidade.

INTRODUÇÃO A INTERNET DAS COISAS (IOT)
Jorge Maia; Ênio Prates Vasconcelos Filho
Faculdades Alves Faria – ALFA
Uma introdução aos conceitos de IOT, com foco nas plataformas, diferenciais e
tecnologias a serem escolhidas, indiferente do estágio do seu projeto, seja ele
produção ou prototipação.
Discutiremos quais plataformas existem e como se deve escolher a melhor para
determinado projeto-Arduino, ARM, Intel, Raspberry pi, além de apresentar protocolos
de comunicação M2M e conceitos de cloud computing.
Palavras-chave: IOT, hardware, M2M

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS
CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO NA CIDADE DE GOIÂNIA
Marcus Vinicius Martins de Freitas
Faculdades Alves Faria – ALFA

RESÍDUOS

DE

A construção civil foi o setor que mais se desenvolveu na última década,
possibilitando, assim, grande aumento de empregos e de renda. Contudo,
aumentaram as demandas de matérias de consumo envolvidas na atividade e a
geração de resíduos, assim sendo uma atividade geradora de impactos ambientais.
Nos países desenvolvidos, a geração de RCD, Resíduo de Construção e Demolição,
nas obras de demolição, entre os anos de 1994 a 1999, variava entre 32 e 99 ton.
/Ano, o que não difere muito do Brasil, onde, em 2005, através de pesquisas em 11
Municípios, observou-se uma geração de resíduos com média de 59% também
provenientes de obras de reforma, ampliação e demolição. Na cidade de Goiânia,
estima-se que são geradas 120 toneladas/dia.
O Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010,
estabelece diretrizes para destinação dos resíduos e junto à Resolução nº 307 do

Conama estabelece classificação dos resíduos.
Esta pesquisa tem como finalidade diagnosticar e avaliar o resíduo oriundo da
construção civil que é descartado de forma regular no Aterro da Cidade de
Goiânia/GO, classificando e sugerindo alternativas para diminuição da produção do
resíduo e destinação correta para o RCD produzido.
Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Resíduos de Construção Civil, Geração de RCD.

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE LAJES&QUOT; BUBBLEDECK&QUOT; E
NERVURADA COM CUBETAS PLÁSTICAS, DESTACANDO VANTAGENS E
DESVANTAGENS
Bárbara Gomes Ferreira
Faculdades Alves Faria – ALFA
Com as grandes secas que o Brasil tem enfrentado nos últimos anos, temos passado
por grandes crises energéticas, haja vista que a maior parte da energia brasileira é
produzida nas hidrelétricas. Além de usar água, que está em falta por conta da falta
de chuvas, as usinas hidrelétricas são grandes causadoras de impactos ambientais e
sociais, já que para seu funcionamento é necessário que grandes áreas sejam
alagadas, mudando, assim, a paisagem local, destruindo biomas e desabrigando
centenas de famílias. Visando solucionar esses problemas ambientais e sociais, a
comunidade cientifica encontrou novas formas de gerar energia, e, dentro dessas
formas, encontramos a energia solar fotovoltaica e a energia solar térmica. Esses dois
métodos usam basicamente do Sol para gerar energia, ou seja, pode ser usada em
todo o Brasil e não afeta o meio ambiente. A energia solar fotovoltaica é usada para a
geração de energia, que pode ser armazenada e usada em qualquer sistema
compatível com a rede. Pode ser instalada em residências, como também pode ser
usada em usinas e, assim, distribuídas para a comunidade. A energia solar térmica é
usada somente para aquecimento, seu uso é restrito para residências e, no final,
acaba trazendo grande economia para quem adota esse sistema. O uso desses
sistemas é interessante para desajoujar o sistema atual, as hidrelétricas, e
futuramente extingui-las.
Palavras-chave: Energia Solar; Sustentabilidade; Crise Energética.

ESTUDO DA VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CINZA DE BAMBU EM
SUBSTITUIÇÃO AO CIMENTO NA PRODUÇÃO DE TIJOLOS ECOLÓGICO
Marcus Vinícius Martins Freitas; John Péricles F. Silva;Caio Matheus O do E. Santo.
Faculdades Alves Faria – ALFA
O bambu provavelmente seja a planta de mais rápido crescimento e de maior
rendimento de recursos naturais e de material de construção disponível para a
humanidade. O Brasil, por exemplo, é o principal país produtor de bambu da América
Latina e da região da Amazônia. A área de seu cultivo está perto de 180.000 km2. No
Brasil, a produção de papel só consome cerca de 500 kt / ano de cultivo do bambu,
que geram 190 kt / ano de resíduos agrícolas.
Nos últimos anos, a utilização de resíduos sólidos provenientes da agricultura, como

pozolanas na fabricação de argamassas mistas e concreto, tem sido o foco de novas
pesquisas. Na verdade, a adição para concreto de cinzas da combustão de
combustíveis sólidos agrícolas resíduos é, presentemente, uma prática comum,
devido à química reactividade das cinzas com o hidróxido de Cálcio gerado durante a
reação de hidratação do cimento. Alguns desses resíduos agrícolas, tais como cinza
de casca de arroz, miolo de coco, serragem, granulado de cortiça, palha de trigo cinza,
cinza de bagaço de cana-de-açúcar, cinzas da palha da cana e o bambu, estão sendo
testados para argamassa e produção de concreto. Segundo Filomeno-2011, a
cinza das folhas apresenta características pozolânicas, com somatório dos óxidos de
SiO2, Al2O3, e Fe2O3 (70,6 %). Segundo a ABNT NBR 12653:2014, para materiais
serem considerados pozolânicos têm que ter este somatório acima de 50%.
Este estudo tem como finalidade mostrar a viabilidade de uma técnica construtiva
sustentável com um material alternativo de grande abundância e fácil manipulação
propondo a substituição de um produto industrializado, cimento, que acarretará a
diminuição da extração de minerais das jazidas que fornecem matéria-prima e, ainda,
apresentem baixo consumo energético. Diante da necessidade de preservação do
meio ambiente e da necessidade de obtenção de materiais de boa qualidade para a
construção civil é que se realiza o presente trabalho.
Palavras-chave: Resíduo; Bambu; Solo Cimento.

UM ESTUDO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS APLICADO À FLEXÃO DE VIGAS
Richard de Souza Costa
Faculdades Alves Faria – ALFA
O estudo das equações diferenciais atraiu a atenção dos maiores matemáticos do
mundo durante os três últimos séculos. Apesar disso, continua sendo uma área de
pesquisa dinâmica hoje em dia, com muitas questões interessantes em aberto. Para
alguns estudantes, o interesse intrínseco do assunto é motivação suficiente, mas, para
a maioria, as possíveis aplicações importantes em outros campos é o que faz com
que tal estudo valha a pena. Grande parte da teoria estudada em engenharia ou
arquitetura é permeada de conceitos matemáticos; desde a geometria analítica,
passando pela álgebra linear, pelo cálculo diferencial e integral, chegando a equações
diferenciais. Uma das aplicações constantes é o estudo do comportamento de corpos
sólidos sujeitos a diversos tipos de carregamentos e, entre esses corpos, podemos
incluir as vigas que são elementos estruturais projetados para suportar diversas
cargas em sua extensão. O estudo de aplicações de equações diferenciais ordinárias
compõe o objetivo principal deste trabalho, centrando nossos exemplos na flexão de
vigas. O intuito principal é confeccionar um material que auxilie no ensino de equações
diferenciais em cursos de engenharia e arquitetura, descrevendo a relação existente
entre conceitos puramente matemáticos e um tópico muito estudado quando da
apresentação da fundamentação para a formação de um engenheiro ou arquiteto.
Palavras-chave: Equações Diferenciais; Aplicações; Engenharia.
DPS INTELIGENTE
Eduardo José Nogueira.
Faculdades Alves Faria – ALFA

O Dispositivo de Proteção contra Surtos elétricos (DPS) é também conhecido como
Supressor de Surtos. Esses termos são designados a aparelhos capazes de proteger
equipamentos eletroeletrônicos contra picos de tensão que podem vir da rede elétrica,
de cabos de TV (por assinatura ou de antena externa) ou da linha telefônica. Esses
picos de tensão são causados por eventos como descargas atmosféricas (os raios),
liga e desliga de aparelhos nas redondezas (principalmente em áreas que tenham
indústrias) e grandes oscilações vindas da rede de distribuição de energia em geral.
Quedas de energia, na maioria das vezes, estão associadas a surtos elétricos, sobre
tensões ou sobtensões no desligamento e no religamento. Estes eventos são
indesejáveis por causarem danos a aparelhos eletroeletrônicos. As concessionárias
de energia elétrica têm um vultoso prejuízo anual por indenizações pagas a
consumidores devido aos danos causados por quedas de energia. Os consumidores,
mesmo quando ressarcidos, têm grandes aborrecimentos.
Os equipamentos eletroeletrônicos que utilizam fontes chaveadas (a maioria) sofrem
danos por sobretensões e por sobtensões. Um DPS inteligente é um dispositivo que,
além de atenuar os surtos elétricos, analisa a tensão da rede e só a libera para
alimentação do aparelho se esta estiver dentro da normalidade. Em caso de
anormalidades, o DPS inteligente impede a ligação do aparelho.
O dispositivo é dotado de um micro controlador e um firmware (software embarcado)
que analisa as condições da rede elétrica e toma decisões.
Palavras-chave: Quedas de Energia; Surtos; Microcontroladores.

JORNALISMO
USO DE RELEASES PELAS ASSESSORIAS DE IMPRESSA: LIMITAÇÕES E
POSSIBILIDADES
Ana Priscila Donato Capps
PUC - GO
Todos os dias, as assessorias de imprensa lotam de releases as caixas de e-mails
das redações Brasil afora. Essa prática reduz as chances de aproveitamento do
material, o que leva ao questionamento da real eficácia do uso desse expediente. Em
vista dessa problemática, este artigo visa a investigar a qualidade dos releases
produzidos e enviados pelas assessorias de imprensa. Para tanto, foi definido o que
é um bom release. A partir daí, foi investigado se as assessorias produzem releases
capazes de gerar pautas jornalísticas. Foram analisados 42 releases recebidos pelo
jornal O Popular, no dia 24 de março de 2014. Após esta data, o periódico foi
acompanhado durante uma semana, a fim de verificar quais sugestões de pauta foram
aproveitadas e de que forma. Foi possível perceber que as assessorias de imprensa
investem na quantidade de material enviado, em detrimento da qualidade. Isso ocorre
porque muitos clientes ainda avaliam a qualidade de seus assessores pela quantidade
de releases produzidos. Como resultado, a maioria dos releases enviados é
descartada. Nesta pesquisa, constatou-se um índice de sucesso de apenas 7,14%.
Não se pode generalizar, entretanto, em vista das limitações deste trabalho, pois
foram avaliados os releases enviados para apenas uma repórter, durante um dia e de
somente um jornal. Este artigo demonstra, contudo, que as assessorias cometem
muitos equívocos e serve como reflexão para os profissionais da área, especialmente
os que atuam em Goiás, para que adotem estratégias de divulgação realmente
eficazes.
Palavras-chave: Jornalismo; Release; Assessoria de Impressa.

FUTEBOL DE GOYAZ: UM OLHAR HISTÓRICO PARA A PRODUÇÃO
JORNALÍSTICA EM GOIÁS
Vinícius Luiz Tondolo.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O Futebol de Goyaz é um programa radiofônico e um banco de dados digital que tem
o objetivo de resgatar a história do futebol goiano, recontando os oitenta anos de
prática esportiva clubística em Goiás. Com base nas imagens, fotografias, recortes de
jornal, áudios originais e depoimentos dos personagens que participaram da
construção, esta trajetória é reconstruída na era digital, redistribuindo os dados em
fase amadora (de 1930 até 1960); início da era profissional (a partir de 1961); e era
Serra Dourada, com a construção da maior praça esportiva do estado de Goiás.
Palavras-chave: Jornalismo Esportivo; História da Impressa; Futebol.

A VIOLÊNCIA COMO VALOR-NOTÍCIA NA TELEVISÃO GOIANIENSE:
INFORMAÇÃO X AUDIÊNCIA
Fernanda Ribeiro de Lima; Ana Carolina Rocha Pessoa Temer
Faculdades Alves Faria - ALFA
As emissoras de TV pioneiras no Brasil na década de cinquenta viram o número de
concorrentes aumentar consideravelmente durante o governo militar, que distribuiu
concessões em troca de apoio político. Quatro décadas depois, a guerra pela
audiência ficou ainda mais acirrada com o surgimento e consolidação da internet. O
novo meio e a popularização dos canais fechados roubaram os segmentos A e B da
TV aberta e fizeram com que as emissoras televisivas mudassem profundamente seu
conteúdo. Uma dessas mudanças foi a supervalorização da violência como
valor-notícia. No Brasil, a supervalorização da violência enquanto valor-notícia veio
acompanhada pela perspectiva do sensacionalismo como um novo gênero
jornalístico, cujas características são: a exploração de estereótipos sociais; a omissão
de partes ou descontextualização do fato; a repetição exacerbada; e a teatralização.
Logo, reforça-se a necessidade de ampliar o referencial teórico para explicar esse
fenômeno complexo, principalmente em sua intersecção com a comunicação, mais
especificamente com o telejornalismo.
Palavras-chave: Telejornalismo; Violência; Sensacionalismo.

A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO COLETIVO
Lídia Gonçalves Araújo.
Faculdades Alves Faria - ALFA
No estudo dos mitos políticos, a questão está em saber como se opera a passagem
do histórico ao mítico, como se opera esse misterioso processo de heroificação, que
resulta na transmutação do real e em sua absorção no imaginário. Essa questão tornase mais delicada pela presença sempre detectável nesse tipo de construção mítica,
de certa parcela de manipulação voluntária. Mas a formação dos mitos políticos
ultrapassa o sentido manipulatório, ancorando sua eficácia na formação de um sentido
coletivo que se vê atendido no elo entre o homem providencial e o desejo difuso de
mudança inscrito no presente.
As estratégias da propaganda detêm recursos técnicos, culturais e políticos que
permitem fabricar e manipular as emoções e imaginários coletivos. A propaganda
política, em certas situações, consegue fazer subir as angústias e esperanças
coletivas, levando-as à histeria. O objetivo visado é o controle da imaginação social.
É significativo que as elites políticas se deem rapidamente conta do fato de o
dispositivo simbólico ser um instrumento eficaz para influenciar e orientar a
sensibilidade coletiva, em suma, para impressionar e eventualmente manipular
multidões.
A parcialidade da imprensa equivale a uma disputa em torno da criação da memória.
A luta simbólica em torno de alguns fatos antecipa os embates políticos, conferindolhes um valioso patrimônio simbólico.
Palavras-chave: Memória Coletiva; Imprensa; Mito.

A MULHER QUE VEJO: UMA EXPERIÊNCIA DE PESQUISA COM
ANTROPOLOGIA, FOTOGRAFIA POPULAR E FEMINISMOS EM GOIÂNIA
Ralyanara Moreira Freire
Faculdades Alves Faria – ALFA
Ao pensar as intersecções entre gênero, classe e raça, o Coletivo de Mulheres da
Comurg, empresa responsável pela limpeza urbana da cidade de Goiânia (GO),
contribui para a atualização do que seja comunicação popular e participativa,
movimentos sociais, e ações afirmativas no estado de Goiás. Tal perspectiva é
possível através de pesquisa que prevê a intersecção Antropologia, Comunicação e
Fotografia Popular. Como aliadas metodológicas estão a observação participante,
revisão bibliográfica e ações compartilhadas que consigam convergir categorias de
análise como ações afirmativas, feminismos e comunicação popular. Os dados para
esta análise foram levantados a partir das atividades do III Seminário do Coletivo de
Mulheres da Comurg, quando cerca de 150 trabalhadoras passaram por uma oficina
de fotografia e disponibilizaram material para uma exposição realizada no dia do
Seminário. Além disso, elas ainda compuseram, durante o Seminário, a mesa-relato.
A mulher que vejo. A hipótese é de que a Comunicação e a Fotografia Popular se
constituem como ações capazes de aglutinar diferenças interseccionadas como
gênero, classe e raça e, ainda que orientadas pela ação cotidiana, as mulheres do
Coletivo contribuem para a atualização do que sejam ações afirmativas, movimentos
sociais, comunicação popular e participativa em Goiás. Esta é uma análise que está
em andamento e integra as atividades do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em
Comunicação e Diferença da Universidade Federal de Goiás (UFG).
Palavras-chave: Antropologia; Fotografia Popular; Movimentos Sociais e
Feminismo.

ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS NOTÍCIAS SOBRE FEMINICÍDIO NO JORNAL
DAQUI
Maria Amélia Pedro Saad
PUC – GO
O artigo busca analisar a forma como o Jornal Daqui noticia as mortes por feminicídio
em suas reportagens, já que a violência contra mulheres no Brasil tem um custo social,
e também financeiro, considerando-se que, em 2011, foram gastos R$ 5,3 milhões
somente com internações. Além dos registros de internações, 37,8 mil mulheres, entre
20 e 59 anos, foram atendidas pelo SUS, vítimas de algum tipo de violência, um
número quase 2,5 vezes maior do que o de homens na mesma faixa etária, que foram
atendidos no mesmo período (Sinan,2011). Para detalhar os sentidos discursivos da
comunicação relativa à saúde pública, nas notícias de feminicídio produzidas pelo
emissor e como ela é recebida pelo leitor, bem como os ruídos e valores inclusos,
recorrerei a Burdieu (1989); na contextualização do poder simbólico de comunicação,
violência e saúde pública, o embasamento teórico dos estudos feministas, a Lagarde
(1996); e no contexto brasileiro da tipificação, assim como na perspectiva criminal,
educativa e punitiva do cenário penal, a Mello (2013); e nós estudos jornalísticos sobre
a formulação da notícia, recorrerei a Lage (2001) e Traquina (2005).

Palavras-chave: Femincídio; Saúde Pública; Comunicação.

A HOMOSSEXUALIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA AIDS NA MÍDIA
GOIANIENSE
Marília de Almeida e Almeida
Faculdades Alves Faria – ALFA
O presente estudo busca compreender como se deu a vinculação entre Aids e
homossexualidade na mídia goianiense a partir da análise, segundo a metodologia da
Análise de Conteúdo, de reportagens do Jornal O Popular (Goiânia - Goiás)
publicadas entre 1983 e 1993 que contêm os termos homossexual,
homossexualidade, gay e grupo de risco. O estudo tem como principal hipótese que a
imprensa, inclusive a goiana, contribuiu para a responsabilização dos homossexuais
pela disseminação do vírus HIV ao veicular textos que vinculavam, de forma implícita
ou explícita, a doença à homossexualidade.
Palavras-chave: Comunicação; AIDS; Homossexualidade.

A SEDUÇÃO DO INFOGRÁFICO
Sálvio Juliano Peixoto Farias
Faculdades Alves Faria - ALFA
A partir da abordagem sobre a concepção do infográfico, da elaboração de pauta à
edição, este trabalho busca investigar os motivos que levam este recurso
informacional a estar entre os primeiros tópicos de leitura em jornais ou revistas. Para
justificar a relevância que a infografia tem conquistado, sobretudo em veículos
jornalísticos impressos, tópicos como autonomia narrativa, indicação de percurso para
a leitura, atração gráfica, arranjo visual, percepção e ocupação espacial são
apresentados e analisados.

Palavras-chave: Infográfico; Jornalismo Visual; Narrativas Visuais.

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - PROJETO DE COMUNICAÇÃO PARA A
OAB-GO
Carolina Pessoni Ferreira
Faculdades Alves Faria - ALFA
Com a integração cada vez maior e o fácil acesso à comunicação e à informação, o
fluxo comunicacional é mais intenso nas organizações. Dentro desse contexto, em
que a opinião pública está cada dia mais ativa, é de extrema importância que as
empresas estruturem bem suas políticas de comunicação, organizando-as de forma
estratégica.
Não se pode contentar com um assessor de imprensa que apenas envia releases e
atende a demandas. É preciso que a política de comunicação trabalhe de forma
integrada o Jornalismo, a Relações Públicas, a Publicidade e Propaganda e o

Marketing. Desta forma, nota-se claramente a importância da estruturação da
comunicação dentro das organizações e, para garantir que o trabalho seja feito de
forma eficaz, é preciso planejamento.
Assim, o presente trabalho tem por objetivo apresentar a elaboração de um Projeto
de Comunicação para a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO),
para que os processos comunicacionais da Instituição sejam realizados de forma
organizada, planejada e, consequentemente, mais eficiente.
Palavras-chave: Comunicação Integrada; OAB – GO; Assessoria de Impressa.
NOTAS ACERCA DO DISCURSO DO ABORTO VOLUNTÁRIO NO JORNAL
FOLHA DE S. PAULO
Carolina Rodrigues Freitas
Faculdades Alves Faria – ALFA
Estas são notas crítico-reflexivas acerca do discurso sobre o aborto voluntário do
jornal brasileiro Folha de S. Paulo. Os apontamentos abarcam três momentos
históricos: a década de 1950, a década de 1980 e a segunda década dos anos 2000,
momentos significativos para a compreensão do discurso da Folha sobre o aborto
voluntário. O objetivo é descrever as condições sócio-históricas políticas e culturais
que possibilitam a emergência de determinados discursos sobre o aborto voluntário
no contexto nacional, legitimação social desses discursos e introdução deles no
discurso de um grande jornal, como a Folha de S. Paulo. Os embasamentos
teórico-metodológicos são: os estudos feministas, as teorias do jornalismo e as
teorizações sobre o discurso empreendidas por Michel Foucault. Como resultado,
aponto que o jornalismo não pode ser dissociado das lutas político-culturais, próprias
de cada contexto sócio-histórico, e que as transformações desse discurso só podem
ser compreendidas se associadas às reviravoltas dessas lutas. O jornalismo não
somente reflete esses embates, ele é atravessado por eles na medida em que se
constitui em um campo interdiscursivo por excelência. Este trabalho é de suma
importância para a formação dos futuros jornalistas. O futuro profissional deve estar
ciente de como esses embates reverberam no jornalismo, a fim de se posicionar de
forma mais crítico-reflexiva na profissão.
Palavras-chave: Discurso; Jornalismo; Aborto Voluntário.

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA:
PSICOLOGIA SOCIAL.
Avily Priscila F. de Souza.
Faculdades Alves Faria - ALFA

UMA

PERSPECTIVA

CRÍTICA

DA

Esta proposta tem por finalidade apresentar a Psicologia Sócio-Histórica como
fundamentação teórica da psicologia social crítica desenvolvida no Brasil.
Fundamentação teórica está utilizada como base para o desenvolvimento da
psicologia social comunitária brasileira desenvolvida a partir da década de 1980, como
alternativa de atuação profissional do psicólogo comprometido com ações que
promovam a transformação de uma realidade social que reflete a vida dos indivíduos
-cidadãos. Uma psicologia social, portanto, comprometida com o desenvolvimento da
saúde psíquica de adultos, jovens e crianças em seus diversos contextos sociais e
comunitários. Esta proposta teórica se constitui a partir da psicologia histórico-cultural
de Vygotsky, que compreende o desenvolvimento psíquico a partir das relações
sociais e culturais. A Psicologia Sócio-Histórica acredita que o fenômeno psicológico
se desenvolve ao longo do tempo, e reflete a condição social, econômica e cultural
em que vivem os homens, pois a subjetividade humana se objetiva nas ações e a
objetividade das ações constituem a subjetividade humana. Portanto, a proposta deste
trabalho é uma explanação teórica sobre a Psicologia Social Crítica Sócio-Histórica,
que se constitui como fundamentação teórica da prática da psicologia social
desenvolvida no CECOM_Centro Comunitário de Meninas e Meninos, campo de
estágio da psicologia social da Faculdade Alfa. Neste campo de estágio, são
desenvolvidas diversas atividades psicossociais com crianças, adolescentes e suas
famílias a partir desta proposta da psicologia social crítica. Tais práticas desenvolvidas
no campo de estágio serão apresentadas por outras alunas-estagiárias, cada qual
segundo seu recorte de pesquisa.

Palavras-Chave: Psicologia Social, Teoria e Prática, Perspectiva Crítica.

COMUNICAÇÃO ENTRE PAIS E FILHOS E O DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL
DA CRIANÇA: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL.
Sarah Caroline Teles.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Esta proposta tem por finalidade compreender a importância da comunicação entre
pais e filhos no desenvolvimento emocional da criança. Para tanto, foi desenvolvido
um estudo de caso de uma família integrante do CECOM - Centro Comunitário de
Meninas e Meninos da região noroeste de Goiânia, local este definido como campo
de estágio da Psicologia Social. Esta se configura como uma pesquisa qualitativa,
desenvolvida por meio de uma perspectiva sócio-histórica da psicologia social, com
ênfase nos processos relacionais e afetivos do desenvolvimento infantil proposto por
Vygotsky. Como técnica de investigação, utilizou-se a entrevista semiestruturada com
os pais da criança e com a criança. Até o momento, a pesquisa encontra-se em

desenvolvimento, portanto, como resultado, espera-se que na família, desenvolva-se
uma compreensão da relevância da escuta e do acolhimento das necessidades
afetivo-emocionais da criança, especialmente na relação com os pais, por meio da
comunicação parental.
Palavras-Chave: Comunicação Parental, Desenvolvimento Emocional, Infância.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE E O PROCESSO DE
TORNAR-SE SUJEITO.
Juliana Lopes.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O presente estudo tem por objetivo compreender o significado da qualificação
profissional para o adolescente, assim como a importância deste processo na sua
constituição como sujeito da sua própria história. Para tanto, apresenta-se como
fundamentação teórica a psicologia sócio-histórica que tem como base a psicologia
histórico-cultural de Vygotsky. Essa perspectiva sócio-histórica, fundamentada no
materialismo histórico e dialético, define o homem como um ser constituído por suas
relações sociais e pelas atividades que desenvolve coletivamente. Este estudo está
dividido em três partes. Na primeira, abordaremos o contexto histórico do adolescente
e a concepção de indivíduo e sujeito; na segunda, discorreremos sobre a
fundamentação da teoria proposta; e, na última parte, trataremos do significado da
qualificação profissional para construção do sujeito adolescente. Participaram do
estudo dois adolescentes, um de 16 anos e outro de 18 anos, que estavam finalizando
um curso de capacitação profissional de operador de computador, oferecido pelo
SENAC em parceria com CECOM_Centro Comunitário de Meninas e Meninos, este
campo de estágio da Psicologia Social. Foi utilizado como técnica de investigação
qualitativa, o instrumento de complementação de frases, proposta de González Rey,
e uma entrevista semiestruturada, realizada com os adolescentes individualmente. A
partir das informações construídas, pode-se considerar que os adolescentes,
participaram do curso profissionalizante com a finalidade de ganhos financeiros,
portanto, um significado de ser sujeito por meio de uma inserção na sociedade por
meio de recursos econômicos, portanto, capitalistas.

Palavras-Chave: Adolescência, Qualificação Profissional, Sujeito.

GRUPOS PSICOEDUCATIVOS COM CRIANÇAS: O SIGNIFICADO DO OUTRO NO
DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL INFANTIL.
Thaís Araújo.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Este

projeto

tem

por finalidade

compreender

a

importância

dos grupos

psicoeducativos no desenvolvimento emocional da criança, enfatizando a relevância
do outro, como parte desse desenvolvimento. Este projeto foi desenvolvido com a
participação de crianças do CECOM - Centro Comunitário de Meninas e Meninos,
localizado na região noroeste de Goiânia, local em que é desenvolvido o estágio de
psicologia social comunitária. Foi desenvolvido um grupo psicoeducativo semanal com
12 crianças de 8 a 11 anos, totalizando 6 encontros, com atividades e temas
direcionados ao desenvolvimento emocional das crianças. Os grupos foram
desenvolvidos ao longo do primeiro semestre de 2015. Este projeto será apresentado
como relato de experiência a partir da prática com o grupo de crianças no campo de
estágio. Com tal experiência, foi possível compreender a importância das interações
entre as crianças, ou seja, da socialização entre iguais, e, portanto, a importância do
outro para o desenvolvimento e expressão saudável das emoções durante a infância,
o que colabora para diversos processos desenvolvimentais das crianças.
Palavras-Chave: Grupo Psicoeducativo, Desenvolvimento Emocional, Infância.

GESTALT-TERAPIA ASPECTOS FUNDAMENTAIS.
Emanuele Vieira.
Faculdades Alves Faria – ALFA
Neste trabalho, será feita uma breve exposição sobre a Gestalt-terapia, suas bases
filosóficas-Humanismo, Existencialismo e Fenomenologia e, também, sobre suas
bases teóricas: Psicologia da Gestalt, Teoria de Campo e Teoria Organísmica.
Destaca-se que o Humanismo é uma corrente filosófica que traz como principal
contribuição a psicoterapia de referencial gestáltico o posicionamento do homem
enquanto figura central da existência. Enquanto protagonista do próprio existir, o
homem tem que arcar com a responsabilidade decorrente de seu posicionamento,
lidando com suas dimensões concreta e temporal: essas consequências são
apresentadas pela visão existencialista. A Fenomenologia é utilizada na Gestaltterapia enquanto método que possibilita a emergência dos fenômenos que se
mostram na situação clínica. Em relação às bases teóricas, cada uma contribui com
visões de homem e conceitos específicos que auxiliam na compreensão dos
processos existenciais dentro e fora dos limites do consultório.
Palavras-Chave: Gestalt-terapia, Bases Filosóficas, Bases Teóricas.

CONTATANDO AS RESISTÊNCIAS: UMA COMPREENSÃO GESTÁLTICA DE UM
TERAPEUTA INICIANTE.
André Luiz Pires.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O presente trabalho tem como objetivo entender e estudar o processo de resistência
através da Gestalt Terapia. A Gestalt Terapia trata de uma abordagem psicoterápica,
que busca compreender o indivíduo em sua totalidade, possibilitando que o cliente
perceba novas possibilidades em sua existência. Durante o processo de psicoterapia,

é observada, em alguns momentos, a ocorrência de barreiras, de interrupções desse
processo, que chamamos de resistências. A resistência é compreendida como uma
interrupção, uma paralização ou mudança do fluxo natural do homem. Elas são
notadas quando precisamos de um grande esforço para mudar a maneira de fazer
alguma coisa. Assim, o processo psicoterápico exige bastante atenção por parte do
terapeuta iniciante para que ele possa fazer contenções dessas resistências
possibilitando que o cliente consiga compreender esse movimento de proteção
altamente elaborado usado para não sofrer nenhum desconforto psíquico. O processo
de cura pode ser alcançado quando o cliente consegue entender o problema e realizar
a ressignificação dele. Essa ressignificação faz parte da awareness, que é uma
conscientização, uma auto-percepção de si mesmo. É através desse processo que o
indivíduo passa a modificar-se em busca de um constante equilíbrio. O grande desafio
do terapeuta iniciante é estar consciente de suas próprias resistências, que podem
dificultar o processo psicoterapêutico proposto por ele. O presente estudo irá contribuir
para a formação de novos terapeutas, alertando-os para a grande importância do seu
próprio processo psicoterápico.
Palavras-Chave: Psicologia, Resistência, Gestalt-Terapia.

INCONGRUÊNCIA GÊNERO E CORPO: UM OLHAR
FENOMENOLÓGICO PARA A TRANSEXUALIDADE.
Paulo Ricardo Miranda de Queiroz.
Faculdades Alves Faria - ALFA

EXISTENCIAL

E

A transexualidade, uma manifestação da sexualidade humana, é vista como tabu
pelas sociedades desde os primórdios da humanidade. Transexuais são pessoas que
apresentam desarmonia entre sexo biológico e gênero. Compreende-se que a noção
de gênero é socialmente construída na relação entre os órgãos genitais: masculino,
pênis, e feminino, vagina, e as regras sociais expressas pelas diferentes culturas
acerca de comportamentos e papéis relacionados aos conceitos de masculino e
feminino. Nesse processo de construção sociocultural do que é correto sobre ser
homem e ser mulher, são estipulados o que culturalmente seriam predicados do
masculino e do feminino, relacionando-se a anatomia à maneira de se vestir, ao modo
de falar, às expressões gestuais, atitudes, comportamentos, valores e interesses de
cada gênero. Argumenta-se que a identidade de gênero é uma categoria histórica e
não naturalmente determinada. Nesse contexto, como maneira de melhor adequar a
díade corpo-gênero, pessoas que se identificam com uma identidade de gênero
dissonante do corpo biológico podem optar pela cirurgia de transgenitalização,
processo cirúrgico de redesignação dos genitais, que visa à alteração da anatomia
genital de forma a torná-la condizente com o gênero da pessoa. Diante desse fato,
surge a seguinte questão: que efeitos a cirurgia de transgenitalização tem sobre a
incongruência entre gênero e corpo? Esta pesquisa tem como objetivo compreender,
de um ponto de vista existencial e fenomenológico, a maneira como quatro mulheres
transexuais vivenciam a incongruência entre gênero e corpo após terem sido
submetidas à cirurgia de transgenitalização.

Palavras-Chave: Transgenitalização, Gênero, Incongruência.

PRESENÇA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA UM TERAPEUTA INICIANTE.
Ana Carla Celloni Pazzinatto.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O presente trabalho irá apresentar os desafios e possibilidades encontrados por um
terapeuta iniciante que objetiva a presença na relação terapêutica. A escolha deste
tema se deu devido à importância da presença para um psicólogo clínico, uma vez
que a terapia dialógica se fundamenta na cura pelo encontro, e, para que haja
encontro, a presença é fundamental, pois é mais que uma qualidade, é uma postura
existencial, é mover tudo de mim para ir ao encontro do meu cliente, renunciando a
toda preocupação técnica para estar plenamente presente diante dele. Na Gestalt
terapia, a presença não é utilizada para moldar a objetivos pré-estabelecidos, a
presença é a ponte para encorajá-lo a regular-se de forma autônoma, o que requer do
terapeuta atenção à vivência do cliente, porém voltando simultaneamente a atenção
à sua própria existência e ao impacto da fala do cliente em seu próprio ser. Este estudo
de caso demonstra, através da presença confirmadora da terapeuta estagiária, a
reintegração existencial de sua cliente, bem como o desfio em se manter presente nos
momentos em que a terapeuta estagiária era tocada profundamente pela dor de sua
cliente, deparando-se com uma barreira, um limite que não pode ser ignorado. A
presença da terapeuta estagiária utilizando-se do método fenomenológico e dialógico,
bases da Gestalt-terapia, favoreceram a reintegração de suas partes, diminuindo seu
vazio existencial e abrindo-lhe novas possibilidades.
Palavras-Chave: Presença, Relação dialógica, Gestalt terapia.

A RESISTÊNCIA A MUDANÇA COMO UM FATOR RESTRITIVO PARA O
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL.
Ana Cláudia de Araújo.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O mundo tem passando por inúmeras transformações, e, com isso, vem invadindo o
contexto organizações. Com a chegada da mudança, as empresas tatearam várias
tentativas para acompanhá-la. Atualmente, muito se fala sobre mudança e sobre
aquele que resiste a ela. Devido à competitividade do mercado, as organizações têm
passado por inúmeras transformações, e se adaptar com o processo de mudança tem
causado grande resistência. Assim, resistência à mudança é reconhecida como uma
resposta inevitável e um fator importante que pode influenciar no sucesso ou fracasso
de qualquer mudança, seja física ou ambiental. Desta forma, este trabalho tem o
objetivo de analisar a possível causa que pode provocar resistência à mudança
organizacional de funcionários de uma determinada empresa privada do setor de
varejo. Para isso, foi aplicado um questionário adaptado de resistência à mudança
organizacional, para verificar o nível de satisfação que o funcionário tem ante a

mudança proposta.
Palavras-Chave: Resistência, Mudança, Organização.

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL: OPORTUNIDADE DE MELHORIAS
Camila Moreira Dos Santos.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Este Artigo tem como objetivo principal identificar como os colaboradores de uma
empresa no ramo da contabilidade percebem o clima organizacional no qual estão
inseridos. Este estudo percorreu uma ampla revisão teórica acerca dos conceitos de
Clima Organizacional, Cultura organizacional, fatores que influenciam no ambiente
interno e a importância do clima organizacional no ambiente de trabalho. As
organizações sofrem forte influência de fatores externos e internos diariamente, o que,
por sua vez, acarreta a exigência de mudanças constantes. Um dos aspectos que
ditam a necessidade destas modificações e demonstram a aceitação e os resultados
das mesmas dentro das empresas é o Clima Organizacional. A presente pesquisa
caracteriza-se como quantitativa, por meio de um questionário com 63 questões
abordando os seguintes fatores: apoio da chefia e da organização; Recompensa;
Conforto Físico; Controle/Pressão e Coesão entre colegas. Para fins de análise, 58
colaboradores participaram, o que corresponde a 100% da empresa, e o fator
recompensa apresentou o menor índice de satisfação entre os colaboradores, sendo
esse um fator muito importante na relação de trabalho e os demais fatores ficaram
dentro da média. Os resultados apresentaram informações para que seja possível
reconhecer e atender às necessidades dos colaboradores, a fim de realizar melhorias
nas realizações de suas funções e suprindo as deficiências encontradas.
Palavras-Chave: Clima Organizacional, Colaboradores, Organização.
PSICODIAGNÓSTICO INFANTIL OS DESAFIOS E LIMITES DE UMA PRÁTICA
CLÍNICA: APRESENTADO UM ESTUDO DE CASO.
Shellda Vieira Gomes
Faculdades Alves Faria – ALFA
O presente trabalho tem por objetivo descrever os desafios e as limitações que
permeiam a prática e a realização de um psicodiagnóstico infantil. Para isso, utilizouse o caso de um psicodiagnóstico que foi realizado em uma criança no Núcleo de
Estudos e Pesquisa em Psicologia NEEP, da Faculdade Alves Faria-Alfa, com uma
paciente de 10 anos de idade, cuja problemática trazida pela mãe seria sua timidez e
as suas dificuldades em expressar emoções. Para a realização deste processo, foram
utilizadas técnicas avaliativas, representadas através de testes psicológicos,
entrevistas sem direcionadas, entrevistas livres, atividades lúdicas, em que se tinha
por objetivo avaliar na paciente os aspectos de sua personalidade, inteligência, assim
como seus pontos fortes e fracos, averiguando os motivos manifestos trazidos pela
mãe da criança, motivos esses que seriam sua timidez e a dificuldade em se
expressar, e seus motivos latentes. O processo psicodiagnóstico se configura em uma

prática do psicólogo (a) feito na clínica com os papéis bem definidos e com um
contrato estabelecido, em que o paciente procura ajuda e o psicólogo se propõe a
ajudar dentro daquilo que lhe é possível.
Palavras-Chave: Psicodiagnóstico, Psicodiagnóstico Infantil, Criança.

O PSICOAGNÓSTICO E O RORSCHACH EM UM PROCESSO COMPREENSIVO.
Rosenberg Moreira Mesquita.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O presente trabalho é um estudo de caso que partiu da necessidade de uma paciente
em encontrar entendimento para seus sofrimentos psíquicos, no qual efetuou-se a
aplicação do teste Rorschach sistema compreensivo, que enriqueceu e forneceu
subsídios essenciais para um diagnóstico do tipo compreensivo, e dinâmico, evitando
a contaminação subjetiva sobre as percepções e julgamentos que podem surgir
durante o processo, possibilitando a finalidade de se encontrar um sentido para as
consequências relatadas. Esta combinação do uso do teste com a análise do histórico
de vida, em uma visão compreensiva, fez com que o processo de psicodiagnóstico
contemplasse aspectos científicos, empíricos, estatísticos, explicativos e, também, de
uma identificação do sentido, do significado para a paciente, da experiência vivida por
ela, identificando os fatores que estão impedindo seu desenvolvimento.
Palavras-Chave: Rorschach, Psicodiagnóstico, Compreensivo e Dinâmico.

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS EM UMA
CRIANÇA: ESTUDO DE CASO.
Aryanne Sabrina Da Silva.
Faculdades Alves Faria - ALFA
O presente trabalho tem por objetivo avaliar o funcionamento cognitivo de uma
criança, através do método de avaliação neuropsicológica. De acordo com o Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2014), algumas crianças nascem com
algum tipo de alteração, ou adquirirem, tanto física, quanto mental, com repercussões
negativas no desenvolvimento neuropsicomotor. Esse período é essencial para o
desenvolvimento saudável do indivíduo. Portanto, ter métodos que avaliam se o
amadurecimento encefálico está adequado para a idade, escolaridade e história de
vida são fundamentais como forma de prevenção, promoção e proteção à saúde, isso
porque quanto mais precoce for a detecção de possíveis prejuízos ou atrasos no
desenvolvimento, melhor o prognóstico através de reabilitação e tratamento. Para o
alcance do objetivo proposto, foi aplicada uma bateria de instrumentos
neuropsicológicos no intuito de avaliar quantitativa e qualitativa as várias funções
cognitivas. A participante deste trabalho foi nomeada de L.R., 9 anos, cursa o 4 º ano
do Ensino Fundamental. Foram realizadas 12º sessões de 50 minutos cada,
utilizando-se como base os pressupostos teóricos da Neuropsicologia. Os dados

obtidos mostraram que as funções que estão prejudicadas são a visuo construção,
que são habilidades motoras que permitem realizar atitudes direcionadas com um
objetivo definido. A fluência fonética refere-se à capacidade de resgatar palavras com
o mesmo fonema, e a fluência semântica entende-se como a capacidade de evocar
palavras da mesma categoria.
Palavras-Chave: Neuropsicologia, Avaliação Infantil, Funções Executivas.

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGIA.
Hedys Wallacy da Silva
Faculdades Alves Faria - ALFA
O artigo objetivou apresentar algumas reflexões sobre conceituação da avaliação
neuropsicológica no Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Esse
transtorno mental acarreta prejuízos graves como a desordem comportamental e de
atenção sendo que em crianças ocorre sua maior incidência. Nesse artigo, foi feita
uma avalição neuropsicológica com uma criança de 9 anos, que cursava o 3ª ano do
Ensino Fundamental, com diagnóstico de TDAH. Os dados coletados apontam para
um nível de inteligência acima da média para seu grupo etário. Personalidade
organizada em torno de sintomas ansiosos. Velocidade de processamento, controle
inibitório, capacidade de aprendizado, funções executivas, atenção e nomeação
dentro da média. Alteração leve na percepção visual, dificuldades de julgamento
social. Tais resultados não são compatíveis com perfil neuropsicológico de diagnóstico
pré-existente de TDAH. Fatores ambientais, como ansiedade patológica, conflitos
familiares e dificuldade de relacionamento interpessoal, podem justificar desatenção
percebida no ambiente escolar. Portanto, a avaliação neuropsicológica mostra-se
como um importante recurso para a realização de um diagnóstico e delineamento de
um plano terapêutico adequado.
Palavras-Chave: Avaliação Neuropsicológica, TDAH, Funções Cognitivas.

AVALIAÇÃO NEOROPSICOLÓGICA COM CRIANÇA QUE APRESENTA UM
QUADRO DE TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE.
Luciene Moreira Martins
Faculdades Alves Faria - ALFA
Trata-se de um estudo de caso clínico descritivo, analítico e reflexivo, tendo por
respaldo teórico a Neuropsicologia.
Participantes:
Participou do estudo 1 criança do sexo masculino, com idade de 6 anos, com
diagnóstico precoce de TDAH. A criança apresentava potencial intelectual preservado
e era estudante em instituição regular da rede municipal. Os critérios de inclusão eram:
o diagnóstico de TDAH, a idade, o histórico de estimulação precoce, o nível sócioeconômico-cultural e o sexo. O participante é filho único, reside com a mãe e o pai. O
filho atingiu as fases do desenvolvimento neuropsicomotor dentro do esperado para a

faixa etária, entretanto, apresenta dificuldade na leitura, escrita e concentração. Esse
fator e algumas observações no comportamento da criança, como dificuldade de
manter a atenção em alguns estímulos, levou a família a procurar profissionais
especializados. Iniciou vida escolar em instituição regular e no momento da avaliação
estava no 1º ano do Ensino Fundamental.
Palavras-Chave: Neuropsicologia, Avaliação, TDAH.

NEUROAVALIAÇAO EM ADOLESCENTE.
Kallitta Andreia Vinhais Alves.
Faculdades Alves Faria – ALFA
A Neuropsicologia pode ser definida como ciência dedicada a estudar a expressão
comportamental das disfunções cerebrais, tendo as relações entre as funções
psíquicas, cognição, o encéfalo, as atividades do sistema nervoso e o comportamento
tanto em quadros normais quanto patológicos. A Neuropsicologia tem características
multidisciplinares, tomando apoio na anatomia, psicologia, psiquiatria, etologia,
fisiologia, neurologia, e em outras ciências. O exame neuropsicológico compreende a
avaliação de diferentes domínios cognitivos, como: memória, atenção, linguagem,
capacidade de planejamento, de cálculos, de raciocínio lógico, de julgamento,
percepção visual e destreza visuomotora, sendo possível comparar os dados obtidos
com população da mesma idade, sexo e escolaridade. Participou desse estudo uma
jovem de 21 anos, tímida, com queixas de dificuldade na escola. Os resultados da
análise qualitativa e quantitativa da avaliação neuropsicológica indicaram deficiência
cognitiva leve. O perfil neuropsicológico encontrado corrobora a literatura.
Palavras-Chave: Neuroavaliação, Adolescente, Neuropsicologia na Adolescência.

AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES COGNITIVAS EM UM IDOSO: UM ESTUDO DE
CASO NA PERSPECTIVA DA NEUROPSICOLOGIA.
Carla Evangelista Araújo.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Este trabalho objetivou avaliar o funcionamento cognitivo em um idoso, através da
realização de uma avaliação neuropsicológica. As pesquisas mostram que a
população pertencente ao grupo da terceira idade está em constante crescimento
desde as últimas décadas. Assim, há também um aumento do comprometimento
cognitivo, que pode estar relacionado ao processo de desenvolvimento normal ou de
um quadro degenerativo. Os estudos da neuropsicologia são relevantes para a
identificação de alterações cognitivas logo no início do curso da patologia, a fim de
proporcionar um prognóstico melhor. O participante deste estudo foi denominado de
R.A., possui 76 anos, viúvo, aposentado, com formação de Ensino Médio completo.
Os atendimentos foram realizados em um consultório do Núcleo de Estágio e
Pesquisa em Psicologia da Faculdade Alves Faria ALFA Goiânia/GO, em ambiente
adequadamente climatizado e mobiliado. Para tanto, foi aplicada uma bateria de

instrumentos neuropsicológicos para avaliação quantitativa e qualitativa de diversas
funções. Os resultados obtidos demonstraram prejuízos na percepção visual, atenção
seletiva, alternada e concentrada, memória, funções executivas e inteligência,
indicando, assim, um quadro de Comprometimento Cognitivo Leve CCL, conforme
características apresentadas na literatura.
Palavras-Chave: Avaliação Neuropsicológica, Neuropsicologia, Comprometimento
Cognitivo.

ESQUIVA EMOCIONAL, SOB A ÓTICA DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO.
Quézia Cristine Ferreira Santana
Faculdades Alves Faria - ALFA
Esquiva emocional são comportamentos reforçados negativamente ao proporcionar
alívio ou evitação de certos sentimentos, memórias ou pensamentos. As emoções são
comportamentos respondentes que, quando emparelhados a situações aversivas,
acabam adquirindo o mesmo teor. A Análise do Comportamento Clínico possui
técnicas que podem trabalhar esse comportamento esquivo e promover melhoria de
vida nos pacientes.

Palavras-Chave: Esquiva Emocional, Analise do Comportamento, Emoções
Negativas.

LUTO, DA NEGAÇÃO À ACEITAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO BASEADO NA
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO.
Juliana Oliveira Araújo
Faculdades Alves Faria - ALFA
O luto é a perda significativa de algo que temos. A perda que geralmente traz mais
sofrimento ao indivíduo é a morte de uma pessoa querida. Vivenciar o luto seria entrar
em contato com lembranças da pessoa que faleceu. Por ser um processo doloroso, o
indivíduo tende a fugir desse processo negando a perda. O presente estudo vai relatar
o processo de luto de um jovem de vinte e um anos que perdeu a mãe. O participante
negou a perda por um período de, aproximadamente, três anos. Quando entrou em
contato com coisas que traziam lembranças da sua mãe, começou o processo de
aceitação da perda.
Palavras-Chave: Perda, Negação, Aceitação.

O PAPEL DOS OBJETIVOS
COMPORTAMENTAL.

TERAPÊUTICOS

DENTRO

DA

CLÍNICA

Juliana Kellys Maria Da Silva.
Faculdades Alves Faria – ALFA
A psicoterapia Analítico-comportamental sempre é descrita como uma psicoterapia
focal, ou seja, devido à sua base teórica, que é o Behaviorismo, são selecionados pelo
cliente e pelo terapeuta comportamentos considerados disfuncionais ou necessários
no repertório comportamental. A partir de então, a psicoterapia acontece, tendo como
base de todos os seus procedimentos esse acordo que é chamado de
estabelecimentos, de objetivos terapêuticos. O presente estudo tem o objetivo de
avaliar a importância desse momento clinico, em que momento ele deve acontecer e
como este afeta a relação terapêutica.
Palavras-Chave: Clinica, Analise do Comportamento, Objetivo Terapêuticos.

RELAÇÃO TERAPÊUTICA COMO UM INSTRUMENTO DE MUDANÇAS NA
TERAPIA COMPORTAMENTAL SATISFAÇÃO
SEXUAL FEMININA –
CONTRIBUIÇÃO, ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA A PSICOTERAPIA EM
GRUPO. ESD.
Raquel Côrtes Carvalho.
Faculdades Alves Faria - ALFA
A análise do comportamento contribui para o desenvolvimento de diversas áreas na
vida de um paciente de psicoterapia. Estão sendo aplicadas técnicas da psicologia
comportamental em um grupo de mulheres visando aprimorar a satisfação sexual
feminina. Serão 10 encontros com duração de uma hora e meia cada sessão, os
temas estão pré-definidos e foram decididos de acordo com a necessidade do grupo.
Na primeira sessão, foi aplicado um questionário sobre o Quociente Sexual Feminino,
e, no último dia da sessão, será aplicado novamente, visando à comparação e
esperando ter alguma melhoria na demanda (esse dado será recolhido também
através de depoimento das pacientes na última sessão).
Palavras-Chave: Sexologia, Análise do Comportamento, Satisfação Sexual.

ADOÇÃO.
Maria Rita Gonçalves da Costa.
Faculdades Alves Faria - ALFA
Este estudo tem como finalidade abordar questões inerentes à adoção no Brasil, tais
como os aspectos históricos da adoção, sua construção legal e a contribuição da
psicologia no processo de adoção na preparação de futuros pais que pretendem
adotar. Pretende-se analisar a afetividade do programa de preparação psicossocial
de adotantes, sendo esta preparação critério para que esses recebam de seus futuros
filhos, de forma que tenham o preparo mínimo de aparatos psicológicos para receber
estas crianças para um período de adaptação com intuito de que não sejam devolvidas
a abrigos. Para isso, foi utilizada como percurso metodológico uma pesquisa de

natureza qualitativa e descritiva. Para a coleta de dados, foi utilizada como
instrumento a entrevista qualitativa de profundidade semiestruturada com questões
que visam identificar o nível de conhecimento sobre o processo de adoção ao que é
ser pai e ser mãe. Participou do estudo um casal heterossexual, pais de uma criança
já adotada, em processo de adoção de um segundo filho. Foram realizadas duas
entrevistas, uma antes do curso preparatório e outra após a preparação recebida no
intuito de avaliar a efetividade do programa. Os resultados prévios sugerem que o
curso preparatório tem sido efetivo no preparo psicossocial dos candidatos a adoção.
Palavras-Chave: Adoção: Preparação para a adoção; Processo de adoção no Brasil.

DANO PSÍQUICO EM ESTUDO DE CASO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL.
Cristalla Sumahia Araújo da Silva Quintiliano.
Faculdades Alves Faria – ALFA
As denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes têm se tornado cada
vez mais frequentes, o que torna um assunto de extrema importância e objeto de
investigação, visto que é considerado, atualmente, como um grave problema de saúde
pública. A experiência do abuso sexual contribui para o desenvolvimento de
consequências psicológicas e emocionais e pode afetar o desenvolvimento cognitivo,
afetivo e social das vítimas de diferentes formas, cujas marcas podem se perpetuar
por toda a vida.
Das várias formas de violência praticadas contra crianças e adolescentes, a literatura
científica aponta que o abuso sexual se destaca por ser o mais prejudicial, por trazer
danos físicos e psicológicos acentuados. As consequências do abuso sexual infantil
não se resumem às lesões físicas ocasionadas à criança ou adolescente. Tanto
quanto grave e profundo são os danos psíquicos causados, que, muitas vezes,
perduram no tempo, e podem transformar a vítima em novo agressor.
Atualmente, as avaliações psicológicas nos casos de abuso sexual têm ganhado
espaço no contexto jurídico devido à crescente incidência desse delito. A perícia
psicológica tem sido cada vez mais solicitada, e pode vir a ser considerada pela
autoridade jurídica como um dos meios de prova da ocorrência do crime em questão.
A perícia, na qualidade de prova, é considerada um conjunto de procedimentos
técnicos que têm como finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da Justiça.
Palavras-Chave: Dano psicológico, Perícia Psicológica, Abuso Sexual.

IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE PSICODIAGNÓSTICO NA ORIENTAÇÃO DO
PROCESSO TERAPÊUTICO.
Caroline Alves de Moura.
Faculdades Alves Faria – ALFA

O objetivo desse estudo, através de um estudo de caso, é revelar a importância do
psicodiagnóstico para a psicoterapia, sendo um processo que investiga a fundo o

indivíduo para que se obtenha um diagnóstico para facilitar no processo de
psicoterapia. O estudo de caso é de uma menina de onze anos. Quem procurou ajuda,
foi sua avó que alegava que a criança apresentava problemas principalmente no
desempenho escolar, com notas baixas, além, também, de se esquecer de muitas
coisas e de mentir. Primeiro, foi feita uma anamnese com a mãe da criança em que
foram levantadas muitas informações sobre a criança e seu ambiente, sua rotina,
entre outros dados importantes. Foram aplicados testes que avaliam a capacidade
cognitiva da criança que mostraram que ela não somente tem uma capacidade
considerada normal para a idade, como um desempenho acima da média. Os testes
que avaliaram a personalidade também apresentaram um resultado dentro do
esperado. Uma nova entrevista que foi feita com a mãe acabou por revelar que o
verdadeiro problema da criança se dava por uma dificuldade da mãe em relação à
menina, principalmente quando se tratava de contato físico entre ela e a criança,
diferentemente com a sua outra filha mais nova, com quem revelou não ter nenhuma
dificuldade. Ficou claro que os problemas escolares, dentre outros, eram causados
pelo mau relacionamento entre mãe e filha.
Palavras-Chave: Psicodiagnóstico, Infantil, Avaliação psicológica.

VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL.
Mayara Carolline Garcia Borges.
Faculdades Alves Faria – ALFA
A violência sexual infantil é um dos tipos de maus tratos mais frequentes, é definido
como qualquer ato sexual ou tentativa de obter um ato sexual, por meio do uso de
força ou de coerção, ameaças de danos por qualquer pessoa, independente do grau
de relação com a vítima e do ambiente no qual a violência ocorre. Considerando a
importância de se conhecer melhor as características associadas à violência sexual,
este estudo tem o objetivo de descrever a importância de uma Avaliação Psicológica
no processo de identificação de danos psíquicos/emocionais, físicos e sociais
(comportamento interpessoal) provocados pela violência sexual. Esses danos são
prejudiciais na formação da personalidade e desenvolvimento da criança, podendo
gerar sérias psicopatologias, mesmo na ausência de danos físicos. Por isso, é de
suma importância a realização de uma avaliação psicológica para um diagnóstico e
reconhecimento de indicadores para a compreensão das características e prejuízos
da violência sexual infantil. Para uma melhor compreensão desses danos, será
escolhida uma criança para um estudo de caso, encaminhada da Delegacia de
Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia (DPCA-GO) ao Núcleo de Psicologia
da Faculdade Alfa, para a realização de uma avaliação psicológica. Com a utilização
de instrumentos, como: Entrevista; Método de Rorschach; Pirâmides Coloridas de
Pfister; Família terapêutica, entre outros testes.
Palavras-Chave: Violência Sexual, Avaliação Psicológica, Criança.

A INTERPRETAÇÃO DA PALAVRA VAZIA.
Josiana Rodrigues Lima.
Faculdades Alves Faria – ALFA
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o lugar do analista no processo
analítico. Neste processo, o analisando é visto como possuidor do saber e é
importante que o analista ocupe lugares em que serão transferidas e repetidas as
relações com as imagos parentais. Para ocupar esse lugar o analista precisa
abandonar o seu Eu, fazer silêncio em si, porque ele só pode ouvir o inconsciente
quando ele já faz parte do inconsciente do analisando. O analista, não dando vazão
ao seu desejo, possibilita que o desejo do analisando se manifeste, através do seu
discurso flutuante ou da palavra vazia que se refere ao seu silêncio, a serem
interpretados e trabalhados no processo de análise. A ética da psicanálise propõe ao
analista acolher, mas nunca responder à demanda que lhe é dirigida pelo analisando.
Utilizando-se de um caso clínico, proponho exemplificar como a posição de silêncio
do analista possibilita que o paciente não apenas fale sobre o sintoma, mas se
disponha a vivê-lo na transferência. Buscar, ainda, discutir essa posição de
neutralidade que difere de uma posição de indiferença. Trabalhar conceitos de
transferência e contratransferência e relacioná-los ao lugar do analista e mostrar o
quanto é desafiante o saber manejar a transferência sem perder-se nela.

Palavras-Chave: Lugar do Analista, Silêncio, Transferência e Contratransferência.

CONSTRUINDO O EU: CONSEQUÊNCIAS DA RELAÇÃO.
Dayse Marianne e Silva Viana
Faculdades Alves Faria – ALFA
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o percurso da psicanálise na área
infantil e discutir como isso repercutiu em várias vertentes de pensamentos. Enfatiza
a parte no que diz respeito à constituição da criança como indivíduo dependente e
como é imprescindível o vínculo para a estruturação desse novo sujeito.
Essencialmente, propõe-se aprofundar na função materna e, em seguida, na função
paterna. Examina-se, então, abordar as consequências psíquicas, como traumas ou
reações significativas nos comportamentos da criança, dependendo do que foi
oferecido a ela. Este trabalho visa, ainda, discorrer sobre o papel da transferência
entre o paciente e o analista no setting analítico para conduzir a integração do sujeito,
fazendo uso da análise interpretativa e da técnica do brincar. Para isso, utiliza-se de
um caso clínico, que tem como objetivo ilustrar como essa criança recebe o meio em
que vive e consequentemente, como reage às aflições experimentadas.
Palavras-Chave: Constituição, Vínculo, Transferência.
QUEM É VOCÊ? CONTRIBUIÇÕES DA CLÍNICA
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CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO SUJEITO ADOLESCENTE.
Silvana Gomes da Silva Santos
Faculdades Alves Faria – ALFA
Este estudo tem como objetivo principal apresentar um relato de experiência através
das contribuições da teoria psicanalítica na construção da identidade do sujeito
adolescente na contemporaneidade.
A psicanálise concebe o sujeito como
constituído no seio de sua cultura através de múltiplas identificações. A partir do
desligamento das guras parentais será possível ao adolescente a aquisição de
conhecimento sobre si e a adquirir posições diferentes diante da vida. Este estudo
tem como objeto duas adolescentes, com 15 e 20 anos de idade, uma cursando o
último ano do Ensino Fundamental e outra cursando o segundo ano de Jornalismo.
Ambas se inscreveram na clínica com queixas diferenciadas. Para a análise dos
dados, foi utilizada a análise de conteúdo. Os resultados preliminares apontam que as
clínicas psicanalíticas, através da associação livre e da fala, têm contribuído e
proporcionado às pacientes a construção de uma nova trajetória, em que elas
aprendem mais sobre si, se descobrem, se analisam e, aos poucos, vão construindo
uma nova identidade. Por consequência, observa-se a redução das queixas e dos
sintomas, bem como mais clareza nas decisões e pensamentos e mais segurança em
suas escolhas. O que surge a partir disso é uma nova organização, a partir de um
constructo da própria adolescente.
Palavras-Chave: Adolescência, Clínica Psicanalítica, Identidade.

TRATAMENTO COGNITIVO-COMPORTAMENTAL PARA FOBIA SOCIAL.
Anna Gabryella Lopes Coelho.
Faculdades Alves Faria – ALFA
Este trabalho objetivou avaliar e tratar um caso de fobia social por meio de técnicas
cognitivo-comportamentais cientificamente validadas. A fobia social é caracterizada
pelo medo de ser humilhado/ridicularizado em situações sociais por apresentar
atitudes inadequadas ou sintomas de ansiedade, como tremor, rubor, sudorese
excessiva. A interação social torna-se mais ameaçadora se for associada a um
descontrole motor observável em comportamentos, como beber, comer ou escrever.
A FS pode ser caracterizada como generalizada ou circunscrita, dependendo da
quantidade ou diversidade das situações sociais temidas. Pesquisas apontam que
as técnicas cognitivo-comportamentais são as mais eficazes para eliminar os
sintomas da fobia social e, consequentemente, promover maior qualidade de vida
para os portadores do transtorno. A participante deste estudo de caso foi
denominada de G.H., possui 22 anos, é solteira, estudante, com formação superior
incompleto. Os atendimentos foram realizados em um consultório do Núcleo de
Estágio e Pesquisa em Psicologia da Faculdade Alves Faria ALFA Goiânia/GO, em
ambiente adequadamente climatizado e mobiliado. Foi aplicada a Escala de Fobia
Social de Liebowitz para realização do diagnóstico, juntamente com entrevistas
clínicas. O tratamento de caráter cognitivo foi embasado nas técnicas de
reestruturação cognitiva e diário de pensamentos. Por meio desses procedimentos,
G.H. aprendeu a identificar as cognições disfuncionais ligadas ao transtorno, realizar

o teste da realidade e corrigir os conteúdos distorcidos. O aspecto comportamental
trabalhado consistiu no emprego de análises funcionais, técnicas de exposição,
relaxamento e treinamento de habilidades sociais. A paciente demonstrou aderência
ao tratamento, redução sintomática e melhora na qualidade de vida.
Palavras-Chave: Fobia Social, Psicoterapia Cognitivo-Comportamental, Ansiedade.

REABILITAÇÃO NEUROPSICOLOGIA EM UMA CRIANÇA COM DIFICULDADES
DE APRENDIZAGEM.
Emanuelly Mendes de Lima.
Faculdades Alves Faria – ALFA
Este estudo objetivou reabilitar as funções cognitivas prejudicadas e os
comportamentos disfuncionais de uma criança com dificuldades de aprendizagem.
Aproximadamente, 10% das crianças em período escolar têm dificuldades de
aprendizagem de leitura e/ou escrita. Para se realizar uma reabilitação, é necessário
definir o perfil cognitivo do paciente, delineando seus déficits e aspectos da cognição
preservados. Participou do estudo 1 criança do sexo masculino, com idade de 9 anos,
com queixa de dificuldades de aprendizado nos âmbitos da leitura, escrita e aritmética.
Foram utilizados instrumentos formais e informais de avaliação neuropsicológica
quantitativa e qualitativa a fim de delinear a linha de base. Ao todo, foram realizadas
18 sessões. Ademais, foram utilizados materiais lúdicos, tarefas pedagógicas e folhas
do Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI).
Após reabilitação
neuropsicológica, reaplicou-se a bateria de testes realizada na linha de base. Os
resultados da reavaliação mostraram melhora nas seguintes funções: velocidade de
processamento, orientação espacial, visuo construção, memória visual, julgamento
social, raciocínio abstrato e aritmético. Além disso, os processos de escrita e leitura
apresentaram melhoras significativas tanto nos escores dos testes como
qualitativamente. A mãe percebeu diferenças, e relatou que a criança já está
conseguindo ler e escrever com mais facilidade. Ademais, busca ler tudo que vê e já
escreve em uma rede social, na qual, antes, só mandava áudio. A partir desses dados,
pode-se observar que o participante teve melhoras qualitativamente e
quantitativamente nas funções cognitivas, utilizando-se o método de reabilitação
neuropsicológica, corroborando a literatura existente.
Palavras-Chave: Reabilitação Neuropsicológica, Funções Cognitivas, Dificuldades
de Aprendizagem.

A NEUROPSICOLOGIA DAS
RELIGIOSO.
Jéssica Florinda Amorim.
Faculdades Alves Faria – ALFA

FUNÇÕES
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Tendo como base a neuropsicologia, ciência que busca estabelecer relação entre o
sistema nervoso central e o comportamento humano, e a psicologia da religião, que
estuda a experiência religiosa e suas crenças, o presente trabalho teve como objetivo
compreender as atividades neurais envolvidas no comportamento religioso e as
variáveis relacionadas com as diferentes concepções religiosas. O grupo experimental
foi a população evangélica, terminologia empregada para nomeação dos cristãos
protestantes, divididos em três grandes ramificações do protestantismo: tradicionais
(possuem características de erudição), pentecostais (voltados à cura divina); e
neopentecostais (relacionados ao bem-estar psicofísico visando, também, a quesitos
financeiros). Além disso, o grupo controle foi determinado por indivíduos arreligiosos,
que possuem crença em algum ser Numinoso, mas, não, vínculo com instituições
religiosas. Foi realizada uma pesquisa quantitativa, utilizando-se como instrumento
principal o teste neuropsicológico Wisconsin de Classificação de Cartas. Por meio
deste, realizou-se avaliação da flexibilidade cognitiva dos indivíduos inseridos nesses
diferentes contextos religiosos, ou seja, mensurou-se a capacidade que o sujeito
possui de, diante uma nova situação, reestruturar seu conhecimento para solucionar
o problema. Posterior à coleta, realizou-se a análise estatística dos dados obtidos. Os
dados obtidos apontam que indivíduos inseridos em instituições religiosas apresentam
inflexibilidade cognitiva, fixando sua crença em algo, ignorando a existência de outra
possibilidade além do que sua religião prega, assim como a literatura indica.

Palavras-Chave: Neuropsicologia, Religião, Flexibilidade Cognitiva.

PSICOTERAPIA ANALÍTICA FUNCIONAL COMO INSTRUMENTO FACILITADOR
DO PROCESSO TERAPÊUTICO: UM ESTUDO DE CASO COM UMA PESSOA
SURDA.
Daiana Alves Gontijo.
Faculdades Alves Faria – ALFA

A Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) é uma estratégia terapêutica com o foco na
análise de contingências de comportamentos evocados no ambiente terapêutico. Para
a FAP, os comportamentos tidos como problemas que levaram o cliente a procurar
uma psicoterapia (normalmente relacionados a dificuldades nas relações
interpessoais) são evocados também na sessão terapêutica. Tendo como fundamento
filosófico o behaviorismo radical e como método científico a base da análise
experimental do comportamento, a FAP centra sua proposta: no (1) reforçamento, na
(2) especificação de comportamentos clinicamente relevantes, e na (3) generalização
de comportamentos de melhora. O objetivo desse artigo foi analisar o funcionamento
do atendimento terapêutico de uma pessoa com surdez profunda, descrever as
variáveis envolvidas nesse atendimento, levantar quais variáveis na história de vida

que contribuíram para o repertório comportamental do cliente e relatar os
Comportamentos Clinicamente Relevantes (CCRs), a partir da perspectiva teórica e
interventiva da psicoterapia analítica funcional. Como participante desse estudo, foi
escolhido um jovem surdo, de 19 anos, não alfabetizado em libras, que chegou com
uma queixa inicial de agressividade e dependência familiar ao realizar suas tarefas
diárias. Para tanto, foram realizadas doze sessões, cada qual com duração de 50
minutos. Neste sentido, foi possível perceber, através deste estudo de caso, as
dificuldades do cliente na adaptação da psicoterapia com ênfase na relação
terapeuta/cliente, bem como o seu processo de evolução do primeiro ao último
encontro.
Palavras-Chave: Psicoterapia Analítica Funcional, Surdez, Relação Terapêutica.

DESEMPENHO DE CRIANÇAS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL NO TESTE DAS
PIRÂMIDES COLORIDAS DE PFISTER.
Karem Mariana Pereira do Carmo.
Faculdades Alves Faria – ALFA
O abuso sexual infantil constitui uma violência perpetrada por atos que sinalizam a
participação de um adulto em situações de contato sexual ou não.
Ele pode ocorrer no contexto intrafamiliar ou extrafamiliar, gerando consequências no
âmbito físico, psicológico, causando problemas que vão se apresentar a curto e longo
prazo.
As evidências da ocorrência do abuso são percebidas: a baixa autoestima, dificuldade
de relacionamento, comportamento sexualizado, ansiedade constante, depressão,
irritabilidade e se diferem segundo a idade e o período de tempo em que o fato tenha
ocorrido. Os abusos sexuais também geram alguns transtornos de humor, ansiedade,
dissociativos, déficit de atenção, hiperatividade, transtornos alimentares e de abuso
de substâncias.
Mas, o transtorno mais comum em crianças abusadas sexualmente é o transtorno de
estresse Pós-Traumático (TEPT), cuja ocorrência pode se dar de forma assintomática
e variar seu período de desenvolvimento em cada criança, cabendo ao terapeuta
analisar o impacto do abuso e preparar sua intervenção.
Um dos testes que trazem bons resultados em crianças abusadas sexualmente é a
Pirâmide Pfister, idealizada pelo psicólogo suíço Max Pfister e publicada no Brasil pelo
professor Fernando de Villemor Amaral. O teste oferece uma ampla investigação no
âmbito emocional da criança, possibilitando um diagnóstico infantil clínico, sendo um
procedimento bem aceito pelas crianças e de fácil manuseio para o profissional.
Palavras-Chave: Abuso infantil, Pirâmide de Pfister, Consequências.
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Giselle Ventura Mendes.
Faculdades Alves Faria – ALFA
O objetivo deste estudo foi reabilitar funções cognitivas prejudicadas em uma criança
com dificuldade de aprendizado. Assim como ocorreu no surgimento da reabilitação
neuropsicológica, o atendimento esteve voltado para minimizar impactos das
disfunções na vida do indivíduo. Antes de iniciar o processo de reabilitação, foi
realizada uma avaliação neuropsicológica (pré) que serviu de linha de base para
comparar o desempenho da criança no processo de reavaliação (pós) ao final da
reabilitação. Participou do estudo 1 (uma) criança do sexo feminino, com idade de 12
anos, com baixo desempenho escolar, sono excessivo, avaliação em âmbito global e
irritabilidade constante. Foram utilizados instrumentos formais na avaliação
neuropsicológica que foi interpretada de forma quantitativa e qualitativa. Nas sessões
de reabilitação neuropsicológica, foram utilizados materiais lúdicos, jogos
pedagógicos e folhas do Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI). Os
resultados mostraram melhora nas funções de planejamento, raciocínio lógico,
visuoconstrução, atenção concentrada e controle inibitório, porém apresentou leve
declínio na memória operacional da alça fonológica e visuoespacial, raciocínio
aritmético, velocidade de processamento e julgamento social. Tais resultados foram
influenciados pela avalia da criança que também foi percebida no ambiente escolar e
familiar. Tais resultados corroboram a literatura existente, na qual a volição é
componente das funções executivas alterada em pacientes com disfunção executiva.
Ademais, o desempenho de leitura, escrita e conhecimentos aritméticos
permaneceram inalterados. A partir desses dados, pode-se observar concordância
com a literatura, indicando que a baixa adesão ao processo de reabilitação influenciou
na obtenção de resultados aquém do esperado.
Palavras-Chave: Reabilitação Neuropsicológica, Funções Cognitivas, Infância.
ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO AO CARDIOPATA EM SEU PROCESSO
OPERATÓRIO.
Érica Alves de Carvalho.
Faculdades Alves Faria – ALFA
Psicólogo hospitalar tem como objetivo promoção da saúde física e emocional, e
auxiliar na redução do sofrimento que o paciente sente devido à hospitalização. A
angústia com que pacientes em processo operatório vivem é muito comum. Por isso,
a importância do acompanhamento psicológico, oferecendo orientação ao paciente e
seus familiares, preparando-os emocionalmente para redução do nível de ansiedade.
Considerando-se essas possibilidades de atuação, foi realizado, durante 20 dias, o
acompanhamento psicológico a um paciente cardiopata de 64 anos. Inicialmente, o
paciente mostrou-se angustiado pelo fato de a cirurgia ter sido desmarcada, relatando
não sentir medo do procedimento e, sim, da recuperação, pois seria lenta, fazendo
com que ele desse trabalho aos filhos. Após a cirurgia, com o passar dos dias, foi
possível estabelecer vínculo com o paciente e, então, iniciar as intervenções
psicológicas. O paciente relatou que, ao saber do problema no coração e que teria
que fazer cirurgia, não desejava mais viver. Assim, diferentemente de sua primeira
fala, assumiu o medo que sentia do procedimento cirúrgico, por acreditar que teria
sequelas. O acompanhamento realizado pela psicóloga-estagiária auxiliou o paciente

no enfrentamento do medo. Além do acompanhamento ao processo de cirurgia
cardíaca, o contato com a psicóloga-estagiária possibilitou ao paciente explorar, ainda
que brevemente, suas dificuldades emocionais nos relacionamentos familiares. O
paciente relatou, também, sua disposição de iniciar um processo de mudanças
pessoais, visando tornar-se uma pessoa mais compreensiva.
Palavras-Chave: Psicologia Hospitalar, Acompanhamento Psicológico, Processo
Operatório.

A HUMANIZAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA: E A INTERVENÇÃO DO PSICÓLOGO NESSE PROCESSO.
Talita Gracielle de Oliveira Felipe.
Faculdades Alves Faria – ALFA
O presente artigo tem por objetivo avaliar as possibilidades de intervenção do
Psicólogo na equipe multiprofissional da UTI, bem como entender a percepção da
equipe sobre o conceito de humanização e a autopercepção de sua atuação como
agente humanizador. Este trabalho utiliza a pesquisa bibliográfica e a pesquisa
empírica aplicada a uma amostra de uma equipe multiprofissional que atua em uma
unidade de terapia intensiva (UTI), de um hospital geral e privado de Goiânia (GO).
Trata-se de um estudo qualitativo com uma amostra de 47 participantes, sendo eles:
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos e
estagiários, assistente social e auxiliares de limpeza. Para a pesquisa de campo,
utilizou-se o termo de consentimento livre e esclarecido, além de um questionário
sociodemográfico e um questionário semiestruturado composto por perguntas
fechadas e abertas. A realização do estudo se deu em plantões diurnos e noturnos,
tornando-se possível a abordagem de todos os profissionais da UTI. Os resultados
trouxeram relatos dos participantes apontando diversos tipos de compreensão sobre
o conceito de humanização e práticas que utilizariam para tornar o ambiente da UTI
mais humanizado. Resultados estes que foram apresentados através das categorias,
cuidado, empatia/comunicação, paciente/família/equipe e ambiente, além de
ambiente, equipe/capacitação, comunicação e visitas.
Palavras-Chave: Humanização, Unidade de terapia intensiva, Psicólogo.

SENTIMENTOS DOS ACOMPANHANTES EM UM HOSPITAL GERAL: A
IMPORTÂNCIA DO GRUPO DE APOIO.
Polyana Costa Rodrigues.
Faculdades Alves Faria – ALFA
O presente artigo teve como finalidade conhecer as angústias, medos, sentimentos e
emoções que estão por trás do papel de cuidador, a fim de compreender a
necessidade da criação de um Grupo Operativo Terapêutico. Foi realizada uma
pesquisa descritiva e exploratória, com acompanhantes; neste caso se tratava de
familiares de pacientes hospitalizados. Os resultados obtidos demonstraram que
neste processo de cuidar há diversas emoções e sentimentos, como a depressão,

estresse, cansaço físico e emocional, sugerindo, então, a criação de um grupo
operativo terapêutico, a fim de minimizar o sofrimento dos acompanhantes.
Palavras-Chave: Cuidado, Sentimentos, Emoções.
ESTRESSE EM PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA.
Nayara Priscila Santos de Castro.
Faculdades Alves Faria – ALFA
Este artigo tem como objetivo descrever, através da abordagem qualitativa, a
correlação do estresse com a Unidade de Terapia Intensiva no paciente hospitalizado.
Participaram como sujeitos deste trabalho 5 pacientes lúcidos e orientados, de ambos
os sexos, na faixa etária de 30 a 60 anos de idade que estiveram internados na
Unidade de Terapia Intensiva. Utilizaram-se gravador, entrevista semiestruturada
elaborada pela pesquisadora e Termo Consentimento Livre e Esclarecido. Todos os
sujeitos descreveram a UTI como sendo um local repleto de adversidades capaz de
ocasionar e desenvolver estresse. Conclui-se que o psicólogo pode contribuir na
minimização do estresse em UTI, bem como ajudar os pacientes no controle das
emoções e sentimentos, e também nas elaborações de percepções cruéis e
distorcidas da realidade.
Palavras-Chave: Estresse, UTI, Psicologia.

ESTUDO DE CASO: A SUBJETIVIDADE DE UM PACIENTE CARDIOPATA
CRÔNICO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.
Adriana Rosa Martins.
Faculdades Alves Faria – ALFA
Constitui-se como objetivo desse estudo de caso descrever a subjetividade do
paciente cardiopata crônico na unidade de terapia intensiva. Participou dessa
pesquisa A. B.C., sexo masculino, com a ocupação de operador de máquinas, Ensino
Fundamental incompleto, divorciado, com idade de 50 anos e cardiopata crônico que
havia passado pela UTI. Utilizou-se de uma entrevista semiestruturada elaborada pela
pesquisadora, gravador de voz e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os
resultados obtidos indicaram que a subjetividade pode representar o universo interior
de cada pessoa, bem como a relação que se tem com o contexto em que se vive.
Além disso, observou-se a inter-relação entre o processo de adoecimento,
subjetividade e internação na UTI. Conclui-se que é primordial a presença do

profissional psicólogo para ajudar seu paciente no enfrentamento das demandas que
podem surgir no processo de hospitalização e que acolha a subjetividade do paciente
cardiopata crônico em UTI.
Palavras-Chave: Subjetividade, Cardiopatia, UTI.

COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E
PROPAGANDA
PROJETO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE
COMUNICAÇÃO MODELO: CASO BARU
Roberto Jimenes; Wilson Leite de Moraes
A relevância da agência experimental para unir prática e teoria é endossada pela
recomendação do MEC para a educação superior. No Brasil, projetos de agências em
cursos de publicidade tiveram início nos anos 1970, e o desenvolvimento desses
projetos vem sendo registrado em congressos e eventos acadêmicos. A Baru, agência
experimental do curso de Publicidade e Propaganda, das Faculdades ALFA, foi criada
em 2013 para propiciar essa práxis aos estudantes do curso, mas a proposta não teve
continuidade. A partir de abril de 2015, o projeto foi retomado, com o objetivo de
desenvolver um modelo de agência experimental que atenda às necessidades do
curso, tendo como base o posicionamento da Faculdade, que almeja a formação de
profissionais de excelência reconhecida pelo mercado. Estudos preliminares
auxiliaram na identificação de alguns pontos comuns e outros diferenciais, entre

agências experimentais. A partir daí, com a compreensão da complexidade que
envolve os processos, dentro de uma agência de publicidade, foi adotada a proposta
de trabalhar em equipe, de forma colaborativa e interdisciplinar, com incentivo à
participação ativa dos envolvidos, em todas as fases do processo, nas diferentes
áreas de uma agência. Com o avanço do estudo, espera-se tornar propícia a formação
de profissionais com percepção global, preparados para atuar em mercados diversos,
e que utilizem a criatividade para além do ambiente de uma agência. Profissionais que
exercitem a visão crítica, repensando o papel da comunicação publicitária, revisem
paradigmas, acompanhando as naturais e constantes mudanças sociais. Profissionais
almejados na missão da ALFA.
Palavras-chave: Agência Experimental; Colaboração; Interdisciplinar.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
MIGRAÇÃO DE FIREWALLS
Emerson Gonçalves de Oliveira; Josué Miquéias de Jesus Alquimim
Faculdades Alves Faria – ALFA
Demonstrar que appliances de redes oferecem um custo benefício maior na entrega
de soluções para segurança de redes de dados em relação a servidores tradicionais.
Palavras-chave: Organização; Firewall; Appliance.

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL CONTROLADA POR DISPOSITIVOS MÓVEIS
ATRAVÉS DE COMANDO DE VOZ
Carlos Henrique Lemos; Sheldon Led Martins de Oliveira.
Faculdades Alves Faria – ALFA
O avanço que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm alcançado nos
últimos 30 anos apenas corrobora a razão essencial do surgimento dessa área:

facilitar a vida do ser humano. Os valores mais acessíveis à internet e às tecnologias
móveis têm tornado tais tecnologias difundidas e populares na sociedade,
possibilitando maior integração entre o homem e o mundo moderno, além de
aumentar a capacidade do homem, ou auxiliá-lo a realizar atividades que, sem tais
tecnologias, seriam impossíveis. A tecnologia pode automatizar diversas atividades
antes feitas por força humana ou animal, e através da possibilidade de conexão de
aparelhos elétricos ou eletrônicos à internet, por meio de plataformas de prototipagem
eletrônica, como o Arduino, a automação residencial pode ser elevada a um nível
maior de mobilidade. A composição tecnológica dos dispositivos móveis modernos,
dotados de internet, microfone, alto-falante, dentre outras características e a evolução
da plataforma Android, com seu assistente interpretador de linguagem natural, Google
Now, torna possível o controle de aparelhos residenciais a qualquer distância pela
internet através de comandos de voz. A integração entre o Arduino e aparelhos
elétricos e eletrônicos a dispositivos móveis, através da internet, dá maior conforto ao
usuário, ao ponto que a possibilidade de interpretação de linguagem natural presente
na plataforma Android deixa um sistema de automação residencial mais acessível às
pessoas idosas ou portadoras de necessidades especiais.
Palavras-chave: Automação Residencial; Acessibilidade; Dispositivos Móveis.

A GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO
Wister Martins Camargo
Faculdades Alves Faria – ALFA
Abordagem de um Sistema de Gestão da Segurança da Informação no Judiciário
brasileiro, e de quanto é importante a adoção e implantação deste Sistema nas
organizações, principalmente para a garantia da Segurança de seus dados, mas
também para a melhor Gestão e tratamento destas informações, tendo como
referência o modelo de maior destaque quanto às questões de Segurança da
Informação, a norma ABNT ISO 27001 e 27002.
Palavras-chave: Sistema de Informação; Segurança da Informação; PROJUDI.

GOVERNAÇA DE PROJETO: METODOLOGIA E PRATICA
Kelly Cristina Fernandes Calil; Lucas Noronha Vitor
Faculdades Alves Faria – ALFA
A dinâmica de competitividade faz com que as organizações estejam em constante
estado de mudança, seja de lançamento de um novo produto ou serviço ou
melhorando os processos atuais. Recomenda-se, portanto, que essa rotina de
mudança seja definida pelo planejamento estratégico da organização. Essa mudança
alinhada a uma metodologia e a uma ferramenta para gerenciar projetos pode fazer
com que o projeto atinja os objetivos desejados e necessários para a organização.
Palavras-chave: Governança de Projetos; Projeto; Gerenciamento de Projeto.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: CASO DE USO IMPLANTANDO PSI

Rafael Araújo Cardoso
Faculdades Alves Faria – ALFA
A necessidade de segurança é um fator que vem transcendendo os limites de uma
organização, pois pode ser aplicada a pessoas, processos, tecnologia e à própria
informação. Apesar de vários trabalhos relacionados ao tema Segurança da
Informação, pouco enfoque tem sido dado à definição de um conjunto de diretrizes e
procedimentos coerentes, que auxiliem a elaboração de uma Política de Segurança
da Informação e Comunicações.
Uma Política deve indicar como as coisas devem acontecer em uma organização no
que se refere à segurança da informação, ou seja, quais as regras, normas e
procedimentos que determinam qual deve ser o comportamento das pessoas que se
relacionam com a organização.
Palavras-chave: Informação; Segurança da Informação; Política de Segurança da
Informação.

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES
Leonardo Soares da Silva
Faculdades Alves Faria – ALFA
O estudo de caso foi aplicado em uma empresa de segurança eletrônica que fornece
o serviço monitoramento de alarmes. O serviço de monitoramento eletrônico de
alarmes é prestado de forma remota, em que uma série de equipamentos são
instalados no imóvel do cliente, e outros equipamentos que comunicam com eles são
instalando na sede da empresa. Os equipamentos que são instalados no imóvel do
cliente são configurados para identificar mudanças de status que não foram
previamente programados, sendo um exemplo a entrada de alguém não autorizado
no local. Com isso, uma comunicação estabelecida com a sede da empresa, onde um
funcionário trata o evento de acordo com o procedimento necessário.
Palavras-chave: Monitoramento de Alarmes; Segurança Eletrônica; Requisitos
Funcionais.

