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ÁLCOOL X TRÂNSITO  

Daiana da Costa Garcês; Ana Caroline Freire, Renata Silva Rosa Tomaz ...................................... 70 

INTERVENÇAO PSICODRAMATICA NO TRATAMENTO DE UM PACIENTE COM TRANSTORNO 

TRICOTILOMANIA 
Renatha de Oliveira Barbosa & Renata S. R. Tomaz ...................................................................... 86 

 

 

  



 

  

Programação 
 

 

 

 

 

 

SALA HORÁRIO
ÁREA DE 

CONHECIMENTO
TÍTULO AUTORES MODALIDADE

08h15 Direito

"Contratos agrários numa visão neo-

agrarista: a problemática dos prazos 

mínimos nos contratos atípicos"

Aurélio Marcos Silveira Freitas Apresentação Oral

08h45 Direito "Direito do Nascituro" Cleonice Rocha Santana Freitas Apresentação Oral

09h15 Direito "Ortotanásia" Josciele Gonçalves Rodrigues Apresentação Oral

09h45

10h00 Direito

"Assessoria e apoio jurídico-contábil 

para acadêmicos do nucleo de 

empresas juniores e programas de 

incubadoras da Universidade federal 

de Goiás"

Aurélio Marcos Silveira Freitas Apresentação Oral

10h30 Direito
"O princípio da boa fé objetiva nos 

contratos empresariais"
Ana Karla da Cruz Menezes Apresentação Oral

11h00 Direito "Regime Disciplinar Diferenciado" Giselle Moreira de Souza Jesus Apresentação Oral

DOCENTES RESPONSÁVEIS : RUBIA MARA BARBOSA FAVAL / JOÃO BATISTA GOMES FILHO / AURELIO MARCOS SILVEIRA DE FREITAS
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SALA HORÁRIO
ÁREA DE 

CONHECIMENTO
TÍTULO AUTORES MODALIDADE

Psicologia "Poder da Influência"

Aryanne Sabrina da Silva

Camila Moreira dos Santos Melo

Carla Evangelista Araújo

Deyse Marianne e Silva Viana

Pôster

Psicologia

"A dor da Perda de um ente querido 

da família na perspectiva da Gestalt 

Terapia"

Maykel Caiser Campos

Raquel Maracaípe de Carvalho
Pôster

Psicologia

"Intervenção psicodramática no 

tratamento de um paciente com 

transtorno tricotilomania"

Renatha de Oliveira Barbosa

Renata Tomaz
Pôster

Psicologia "Álcool X Transito"

Daiana da Costa Garces

Ana Caroline Freire

Renata Tomaz

Pôster

Educação

"A escrita de Lidia Jorge: metaficção 

hidtoriográfica e gênero no romance 

português contemporâneo"

Elizete Albina Ferreira de Freitas

Pedro carlos Louzada Fonseca
Pôster

SALA HORÁRIO

ÁREA DE 

CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES MODALIDADE

Administração

"O processo de comunicação 

coorporativa: um estudo de caso da 

empresa Syngenta"

Bruno Mariano dos Santos

Diego Felipe Costa de Magalhães 

Pereira

Josiméia de Oliveira Silva

Sebastião Batista Gomes de faria

Pôster

Sistemas de Informação "Métricas de Software" Ana Flávia de Oliveira Pôster

Sistemas de Informação
"Sistema para apoio a decisão para 

investimento na bolsa de valores"

Guilherme Fonseca dos Santos

Joelma de Moura Ferreira
Pôster

Ciências Contábeis

"Demonstração do planejamento 

tributário nas atividades de 

transporte de carga terrestre no 

estado de Goiás"

Dayanni Michelly Fernandes da Silva

Lourielson de Oliveira Cardoso
Pôster

Ciências Contábeis
"Auditoria de Estoque - Inventário 

Físico (produtos para revenda)

Poliane Evangelista dos Santos

Eunisia Matos Barbosa
Pôster
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DOCENTES RESPONSÁVEIS : MARIA APARECIDA  / JULIANY GUIMARÃES

DOCENTES RESPONSÁVEIS : WEDERSON DA SILVA VIANA / LUCIANA RAMOS JORDÃO



 

 

SALA HORÁRIO
ÁREA DE 

CONHECIMENTO
TÍTULO AUTORES MODALIDADE

19h15 Psicologia

"Implicações das relações familiares 

e amorosas na adolescência sob a 

perspectiva da Gestalt-terapia"

Kamilla de Sá Caponi

Raquel Maracaípe de Carvalho
Apresentação Oral

19h45 Psicologia

"Relações  entre irmãos 

adolescentes: sentidos e 

significados"

Raquel Maracaípe Carvalho Apresentação Oral

20h15 Psicologia
"Família e escola: inserção da criança 

no meio social"

Fabiane Gonçalves Guimarães de 

Aguiar
Apresentação Oral

20h45

21h00 Psicologia

"A importância do apoio da família 

no desenvolvimento infantil"

Marcela Cruz Ribeiro

Juliany Gonçalves Grimarães Aguiar
Apresentação Oral

21h30 Administração
" A prática da pesquisa no curso de 

administração em uma universidade 

pública: percepção de alunos e 

professores."

Glaucia Rosalina Machado

Lara Borges Corrêa Ramos

Ludymilla Ferreira de Melo

Apresentação Oral

SALA HORÁRIO

ÁREA DE 

CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES

MODALIDADE

19h15 Psicologia
"Perfil das famílias que ocorrem 

vicências de abuso sexual"

Allane Samire

Leulaine Reis

Daniella Zanini

Margareth Veríssimo

Gelcimary Megegatti

Apresentação Oral

19h45 Psicologia
"Adolescência e consumo de 

bebidas alcólicas"

Cleyre Messias Gontijo

Iraci Bispo da Luz

Leila da Silva Teixeira

Apresentação Oral

20h15 Psicologia
"Vitimização sexual em crianças e 

adolescentes e suas consequências" 

Allane Samire

Leulaine Reis

Daniella Zanini

Margareth Veríssimo

Gelcimary Megegatti

Apresentação Oral

20h45

21h00 Psicologia

"Autocontrole e análise 

experimental do comportamento de 

crianças"

Diody Nogueira de Deus

Kariny Souza da Cruz Nogueira

Suellen Silva de Oliveira

Apresentação Oral

21h30 Psicologia "Consequências da Polivitimização"

Allane Samire

Leulaine Reis

Daniella Zanini

Margareth Veríssimo

Gelcimary Megegatti

Apresentação Oral
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DOCENTES RESPONSÁVEIS : ELIZETE ALBINA FERREIRA DE FREITAS / LARA DANYLA FREITAS GARCIA DOS SANTOS

DOCENTES RESPONSÁVEIS : RENATA SILVA ROSA TOMAZ / CARLOS JOSE SOLÉ GOMES
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Noturno  │ 29 de outubro de 2012



 

 

SALA HORÁRIO

ÁREA DE 

CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES

MODALIDADE

19h15 Psicologia

"Treinamento dos Componentes 

comportamentais inadequados para 

a habilidade de falar em público"

Wanderlei Ferreira Apresentação Oral

19h45 Psicologia

"Componentes do comportamento 

que são observados para a detecção 

de mentiras"

Layane Dantas Apresentação Oral

20h15 Psicologia

"Psicoterapia analítica funcional 

(FAP) evidenciando a relação 

terapeutica"

Fernanda de Fátima Francisco 

Paulino

Nicolau Chaud de Castro Quinta

Apresentação Oral

20h45

21h00 Psicologia " Análise funcional como 

instrumento de avaliação na clínica 

comportamental"

Welington Paulino Rosario

Nicolau Chaud de Castro Quinta
Apresentação Oral

21h30 Psicologia

"Quais são as variáveis que 

dificultam a separação conjugal?"

Thays Pires da Silva

Nicolau Chaud de Castro Quinta
Apresentação Oral

SALA HORÁRIO

ÁREA DE 

CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES

MODALIDADE

19h15 Economia
"Economia ambiental: métodos de 

valoração ambiental"

Lais helena de Lima

Marcus Vinícius de Abreu

Vilma Aparecida Domingos

Apresentação Oral

19h45 Economia

"Pesquisa e formação em Ciências 

Econômicas no estado de Goiás: o 

desafio da Economia enquanto 

Ciência"

João Pedro Damasceno Apresentação Oral

20h15 Economia
"Análise da Conjuntura Agropecuária 

do Estado de Goiás: safra 2011-2012"

Marcos Eduardo Souza Lauro

Victor Balbino dos Santos

Antônio Marcos de Queiroz

Edson Roberto Vieira

Apresentação Oral

20h45

21h00 Economia
"Análise da conjuntura econômica 

do estado de Goiás"

Victor Balbino dos Santos

Marcos Eduardo de Souza Lauro

Edson Roberto Vieira

Antônio Marcos de Queiroz

Apresentação Oral

21h30 Economia

"A manutenção do regime 

escravocrata no império após a 

independência do Brasil"
Victos Paulo Archanjo de Paiva 

Tocantins Lino

Ana Luiza Souza Mendes

Apresentação Oral

PROGRAMAÇÃO 9º EICA – 2012/ 2

Noturno  │ 29 de outubro de 2012

SE
G

U
N

D
A

-F
EI

RA

29
 D

E 
O

U
TU

BR
O

206D

207D

SE
G

U
N

D
A

-F
EI

RA

29
 D

E 
O

U
TU

BR
O

INTERVALO

INTERVALO

DOCENTES RESPONSÁVEIS : ANA CAROLINA SILVA MOREIRA NOGUEIRA / ANDRÉ DE ALMEIDA JAQUES

DOCENTES RESPONSÁVEIS : CHRISTIAN DREES / NEIDE SELMA DO NASCIMENTO OLIVEIRA DIAS
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SALA HORÁRIO
ÁREA DE 

CONHECIMENTO
TÍTULO AUTORES MODALIDADE

19h15 Comunicação

"Terezinha: uma experimentação 

audiovisual com adaptação literária 

livre"

Adriene Graciosa Silva Rêgo

Deize santana da Silva

Douglas Soares Valério

Fernanda Bragatto

henry Fróes da Silva Marques

Maycon Deodato da Silva

Apresentação Oral

19h45 Comunicação
"Pesquisa de opinião e mercado para 

Dux Brasil"

Aliny Gomes da Silva

Danielle Balduino Moreira

Lorrany Aparecida Otoni

Naiara Antunes Mota

Marcelo Henrique da Costa

Apresentação Oral

20h15 Comunicação
"Pesquisa de opinião e mercado para 

a marca CH Haras"

Bruna Cristina de faria

fabiana Fonseca Costa

Otonyel Ávila Gonçalves

Pâmella Michelly Barbosa Santana

Wesley Candido Rodrigues

Marcelo Henrique da Costa

Apresentação Oral

20h45

21h00 Comunicação

Teorias da Comunicação e 

Representação Social: caminhos, 

buscas e interseções"

Hélio Augusto de Magalhães Apresentação Oral

21h30 Ciência da Informação

"Comparação de dois estudos de 

casos usando service desk em órgão 

público"
Wanderson Silva Rodrigues

Rodrigo Alves Magalhães

Pedro Henrique da Silva Moraes

Apresentação Oral

SALA HORÁRIO
ÁREA DE 

CONHECIMENTO
TÍTULO AUTORES MODALIDADE

19h15 Comunicação

"Posicionamento da marca 

'Brigaderia de Meninas' a partir da 

percepção de valor para o 

consumidor"

Bárbara Alves Teixeira Maestri

Edneia de Oliveira Silva

Franciely Alves de Oliveira

Francinne Borges Menezes

Jayme Diogo Araújo

Jéssika Ramos Furtado

Apresentação Oral

19h45 Comunicação "Doação deÓrgãos"

Pâmella Karolinne Cardoso Rodrigues 

Monteiro

Nayara Silva Reis

Robson Rocha

Fernando Brandão

Apresentação Oral

20h15 Comunicação "Os exageros da vaidade"
Bruna Carneiro

Luciana Porto
Apresentação Oral

20h45

21h00 Ciência da Informação
"Implantação de PMO: aspectos 

relevantes bas organizações

Delleon fernandes Silva

Guilhreme Henrique Borges Roncato

Rafael Soares Silva

Apresentação Oral

21h30 Ciência da Informação "Sistemas de Informação PETI" Fabrício Salame

Murilo Pacheco

Washington Elvis

Apresentação Oral
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DOCENTES RESPONSÁVEIS : JOYCE PEREIRA FURTADO / HENRIQUE CEZAR NEVES NASCENTE

PROGRAMAÇÃO 9º EICA – 2012/ 2
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DOCENTES RESPONSÁVEIS : MARCELO HENRIQUE DA COSTA / RUBENS DE CASTRO PEREIRA
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SALA HORÁRIO ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES MODALIDADE

Psicologia "Poder da Influência"

Aryanne Sabrina da Silva

Camila Moreira dos Santos Melo

Carla Evangelista Araújo

Deyse Marianne e Silva Viana

Pôster

Psicologia
"A dor da Perda de um ente querido da 

família na perspectiva da Gestalt Terapia"

Maykel Caiser Campos

Raquel Maracaípe de Carvalho
Pôster

Psicologia

"Intervenção psicodramática no 

tratamento de um paciente com 

transtorno tricotilomania"

Renatha de Oliveira Barbosa

Renata Tomaz
Pôster

Psicologia "Álcool X Transito"

Daiana da Costa Garces

Ana Caroline Freire

Renata Tomaz

Pôster

Educação

"A escrita de Lidia Jorge: metaficção 

hidtoriográfica e gênero no romance 

português contemporâneo"

Elizete Albina Ferreira de Freitas

Pedro carlos Louzada Fonseca
Pôster

SALA HORÁRIO ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES MODALIDADE

Administração
"O processo de comunicação coorporativa: 

um estudo de caso da empresa Syngenta"

Bruno Mariano dos Santos

Diego Felipe Costa de Magalhães 

Pereira

Josiméia de Oliveira Silva

Sebastião Batista Gomes de faria

Pôster

Sistemas de Informação "Métricas de Software" Ana Flávia de Oliveira Pôster

Sistemas de Informação
"Sistema para apoio a decisão para 

investimento na bolsa de valores"

Guilherme Fonseca dos Santos

Joelma de Moura Ferreira
Pôster

Ciências Contábeis

"Demonstração do planejamento 

tributário nas atividades de transporte de 

carga terrestre no estado de Goiás"

Dayanni Michelly Fernandes da Silva

Lourielson de Oliveira Cardoso
Pôster

Ciências Contábeis
"Auditoria de Estoque - Inventário Físico 

(produtos para revenda)

Poliane Evangelista dos Santos

Eunisia Matos Barbosa
Pôster

DOCENTES RESPONSÁVEIS : TIMÓTEO MADALENO VIEIRA / SONILDA APARECIDA DE FÁTIMA SILVA

DOCENTES RESPONSÁVEIS : MARCIO COUTINHO DE SOUZA / JOELMA DE MOURA FERREIRA / MARCUS VINICIUS RODRIGUES LIMA
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SALA HORÁRIO ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES MODALIDADE

Ciências Contábeis
"Em defesa do verde e das verdinhas - 

contabilizando o verde"

Heliene Silva Rocha

Patricia Vilaverde

Raquel Lemos Barbosa 

Pôster

Ciências Contábeis

"Análise da implantalão do fluxo de caixa 

na reestruturação financeira da empresa 

ACJ Ltda"

Alessandra Maísa Vieira Silva

Carlos Eurípedes Pereira Barbosa

Juliane Silva Fanca

Pôster

Ciências Contábeis "A importância da Contabilidade Agrícola"
Daniel Rocha de Oliveira

Gabriel Pereira dos Santos
Pôster

Ciências Contábeis
"Normas Internacionais de Contabilidade 

X Contabilidade Fiscal no Brasil

Suellen Carvalho Pereira

Allan Willian Pereira
Pôster

Ciências Contábeis

"O Fator Social Humano como modo de 

interpretação da informação contábil e 

controle de patrimônio"

Adriano Resende e Silva

Daniel Barbosa da Silva
Pôster
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SALA HORÁRIO
ÁREA DE 

CONHECIMENTO
TÍTULO AUTORES MODALIDADE

Psicologia "Poder da Influência"

Aryanne Sabrina da Silva

Camila Moreira dos Santos Melo

Carla Evangelista Araújo

Deyse Marianne e Silva Viana

Pôster

Psicologia
"A dor da Perda de um ente querido da 

família na perspectiva da Gestalt Terapia"

Maykel Caiser Campos

Raquel Maracaípe de Carvalho
Pôster

Psicologia

"Intervenção psicodramática no tratamento 

de um paciente com transtorno 

tricotilomania"

Renatha de Oliveira Barbosa

Renata Tomaz
Pôster

Psicologia "Álcool X Transito"

Daiana da Costa Garces

Ana Caroline Freire

Renata Tomaz

Pôster

Educação

"A escrita de Lidia Jorge: metaficção 

hidtoriográfica e gênero no romance 

português contemporâneo"

Elizete Albina Ferreira de Freitas

Pedro carlos Louzada Fonseca
Pôster

SALA HORÁRIO

ÁREA DE 

CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES MODALIDADE

Administração
"O processo de comunicação coorporativa: 

um estudo de caso da empresa Syngenta"

Bruno Mariano dos Santos

Diego Felipe Costa de Magalhães 

Pereira

Josiméia de Oliveira Silva

Sebastião Batista Gomes de faria

Pôster

Sistemas de Informação "Métricas de Software" Ana Flávia de Oliveira Pôster

Sistemas de Informação
"Sistema para apoio a decisão para 

investimento na bolsa de valores"

Guilherme Fonseca dos Santos

Joelma de Moura Ferreira
Pôster

Ciências Contábeis

"Demonstração do planejamento tributário 

nas atividades de transporte de carga 

terrestre no estado de Goiás"

Dayanni Michelly Fernandes da Silva

Lourielson de Oliveira Cardoso
Pôster

Ciências Contábeis
"Auditoria de Estoque - Inventário Físico 

(produtos para revenda)

Poliane Evangelista dos Santos

Eunisia Matos Barbosa
Pôster
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202D

DOCENTES RESPONSÁVEIS : CEJANA DE SIQUEIRA / NELSON LUIZ SILVA

DOCENTES RESPONSÁVEIS : JULIANO PAVEL / WEDERSON DA SILVA VIANA



 

 

SALA HORÁRIO

ÁREA DE 

CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES MODALIDADE

Ciências Contábeis
"Em defesa do verde e das verdinhas - 

contabilizando o verde"

Heliene Silva Rocha

Patricia Vilaverde

Raquel Lemos Barbosa 

Pôster

Ciências Contábeis

"Análise da implantalão do fluxo de caixa na 

reestruturação financeira da empresa ACJ 

Ltda"

Alessandra Maísa Vieira Silva

Carlos Eurípedes Pereira Barbosa

Juliane Silva Fanca

Pôster

Ciências Contábeis "A importância da Contabilidade Agrícola"
Daniel Rocha de Oliveira

Gabriel Pereira dos Santos
Pôster

Ciências Contábeis
"Normas Internacionais de Contabilidade X 

Contabilidade Fiscal no Brasil

Suellen Carvalho Pereira

Allan Willian Pereira
Pôster

Ciências Contábeis

"O Fator Social Humano como modo de 

interpretação da informação contábil e 

controle de patrimônio"

Adriano Resende e Silva

Daniel Barbosa da Silva
Pôster

SALA HORÁRIO

ÁREA DE 

CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES

MODALIDADE

19h15 Psicologia

"Consumo de álcool entre adolescentes: um 

estudo com base em dados de um juizado da 

infância"

Mariana da Costa Amorim

Timóteo Madaleno Vieira
Apresentação Oral

19h45 Psicologia
"Casamento e Divórcio no Brasil: do 

tradicional aos relacionamento líquidos

Stive de Castro Caçula

Timóteo Madaleno Vieira
Apresentação Oral

20h15 Psicologia
"Religiosidade e bem-estar psicológico de 

acadêmicos de Psicologia"

Timoteo Madaleno Vieira

Daniela Sacramento Zanini

Alexandre de Paula Amorim

Apresentação Oral

20h45

21h00 Psicologia

"Avaliação neuropsicológica em um paciente 

com retardo mental moderado: um estudo 

de caso"

Keise Vidal dos Santos

Juliana Soares Dias
Apresentação Oral

21h30 Psicologia

"Avaliação neuropsicológica em um ex. 

adicto (atenção e memória): um estudo de 

caso"

Lilian Cristina Rocha dos Santos

Juliana Soares Dias
Apresentação Oral
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DOCENTES RESPONSÁVEIS : WERMERSON RODRIGUES DA SILVA / SERGIO DOUGLAS VILELA

DOCENTES RESPONSÁVEIS : TELMA LUCIENE DE REZENDE / RENATA TOMAZ SILVA ROSA TOMAZ



 

 

SALA HORÁRIO

ÁREA DE 

CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES

MODALIDADE

19h15 Psicologia
"Habilidades sociais como instrumento de 

prevenção da depressão na terceira idade"

Ana Paula dos Santos

Raquel Maracaípe Carvalho
Apresentação Oral

19h45 Psicologia
" O Caso de Elisabeth Von R: contribuições 

para a clínica da histeria"

Daviane R. Ribeiro

Mariah N. Guerra
Apresentação Oral

20h15 Psicologia "Idade Adulta: Meia Idade"

Regina Margis

Aristides Volpato Cordoli

Elen Bee

Raquel Maracaípe Carvalho

Apresentação Oral

20h45

21h00 Psicologia "A intimidade na clínica infantil" Raquel Moreira Rodrigues da Costa Apresentação Oral

SALA HORÁRIO

ÁREA DE 

CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES

MODALIDADE

19h15 Psicologia
"Personalidade, auto eficácia e satisfação 

em vencedores de concessionária"

Kenia Martins

Margareth Veríssimo
Apresentação Oral

19h45 Psicologia
"Técnicas Cognitivas e comportamentais 

aplicadas a um caso de transtorno de pânico

Milca Maria Vieira Gonçalves

Margareth Veríssimo
Apresentação Oral

20h15 Psicologia
"Depressão e homossexualidade feminina: 

conflitos e crenças no atendimento clínico"

Macilda Maria Vieira

Margareth Veríssimo
Apresentação Oral

20h45

21h00 Psicologia

"Tensões de gênero e a complexidade dos 

relacionamentos amorosos 

contemporâneos"

Timoteo Madaleno Vieira

Alexandre de Paula Amorim

Laércio de Souza Guimarães

Apresentação Oral

21h30 Psicologia

"o antigo e o novo modelo de casamento no 

mundo evangélico brasileiro: uma análise 

crítico-reflexiva no contexto da 

modernidade líquida".

Timóteo Madaleno Vieira Apresentação Oral
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DOCENTES RESPONSÁVEIS : LARA DANYLA FREITAS GARCIA SANTOS / JOSÉ DE MARIA RAMOS JUBÉ

DOCENTES RESPONSÁVEIS : MARIA APARECIDA DA SILVA / MARIA REGINA DA SILVA LIMA



 

 

SALA HORÁRIO

ÁREA DE 

CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES

MODALIDADE

19h15 Psicologia
"A Patologização do Cotidiano: uma análise 

do Livro O Alienista"
Stéfany Bruna de Brito Pimenta Apresentação Oral

19h45 Psicologia
"Os desafios da clínica psicanalítica em 

instituições - um estudo de caso

Márcia Marques Lopes de Oliveira 

Pires
Apresentação Oral

20h15 Psicologia
"Ai se eu te pego" - Análise sociopsicológica 

do sertanejo universitário"
Marcos Cristiano dos Reis Apresentação Oral

20h45

21h00 Psicologia "A Máfia no divã" Ana Carolina Silva Moreira Nogueira Apresentação Oral

21h30

SALA HORÁRIO

ÁREA DE 

CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES

MODALIDADE

19h15 Administração
"Geração Y e suas implicações na gestão de 

pessoas nas organizações"

Diego Rafael Pereira

Leandro Vieira Santos

Maria Jesus de Almeida

Pâmella Saes Martins Borges 

Apresentação Oral

19h45 Economia
"Internacionalização das empresas goianas- 

uma abordagem teórica"
Gercione Dionizio Silva

Andréa Freire Lucena

Apresentação Oral

20h15 Economia
"Globalização e conflitos socioambientais na 

América Latina: uma perspectiva comparada"

Fabiani da Costa Cavalcanti

Carlos Ugo Santander
Apresentação Oral

20h45

21h00 Ciência da Computação

"Desenvolvimento de aplicações para 

dispositivos com sistema operacional 

Android"

Guilherme Oliveira

Rubens de Castro Pereira
Apresentação Oral

21h30 Ciência da Computação
"Inovação e melhorias da ITILR V2 para ITILR 

v3 - Service Strategy"

Aleex de Oliveira Camargo

Isabel de Oliveira Cavalcanti

Lyns Andréia Paulo de Araújo

Rubens de Castro Pereira

Apresentação Oral
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DOCENTES RESPONSÁVEIS : ROGÉRIO DE OLIVEIRA /  GEORGIA FERREIRA TAVARES BUENO

DOCENTES RESPONSÁVEIS : ROBSON SALAZAR / NEIDE SELMA DO NASCIMENTO OLIVEIRA DIAS
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SALA HORÁRIO

ÁREA DE 

CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES

MODALIDADE

19h15 Direito "Sindrome da lienação parental" Larissa Teixeira Alves Fagundes Apresentação Oral

19h45 Direito
"Direito Constitucional de greve dos 

empregados celetistas do Brasil"
Lucas Mateus Fernandes Apresentação Oral

20h15 Direito

"Contratações públicas sustentáveis: a 

função socioambiental do contrato 

administrativo"

Winícius Siqueira Pinto Apresentação Oral

20h45

21h00 Direito "Lavagem de Dinheiro" Ramon de Sousa Oliveira Apresentação Oral

21h30 Direito
"Evolução da industria de private Equite e 

Venture Capital"
Diogo Bernardinho Apresentação Oral

SALA HORÁRIO

ÁREA DE 

CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES

MODALIDADE

19h15 Educação "Educação brasileira e meritocracia"
Arthur Dunck Oliveira

Daniane R. Ribeiro
Apresentação Oral

19h45 Educação

"O atendimento educacional especializado - 

AEE para pessoas com deficiência visual na 

rede estadual de ensino de Goiânia em 

2012"

Elivânia Soares Araújo

Gislene barbosa Bueno

Maria de Jesus Gomes Pinho

Apresentação Oral

20h15 Educação

"Alfabetização de surdos na rede regular de 

Ensino em Goiânia: metodologia para as 

séries iniciais"

Alicione Chaves Guimarães

Lorenny Barbosa Dantas

Marília da Silva Moraes

Michele Tahís Ribeiro Silva

Milena Aparecida da Conceição

Apresentação Oral

20h45

21h00 Educação
"O papel interventor da escola contra a 

violência doméstica Infantil"
André Silva de Araújo

Cristiane Serpa dos Santos

Margareth Veríssimo

Apresentação Oral

21h30 Ciências Contábeis

Impairment - Análise crítica dos impactos da 

redução ao valor recuperável de ativos na 

evidenciação das demonstrações contábeis: 

estudo de caso em empresa

Amanda Vieira Feitosa

Luna Ribeiro Nunes dos Santos

Mayara

Aparecida Rocha Rezende

Pablo Pereira Neves

Apresentação Oral

INTERVALO

INTERVALO

PROGRAMAÇÃO 9º EICA – 2012/ 2

Noturno  │ 30 de outubro de 2012

TE
RÇ

A
-F

EI
RA

30
 D

E 
O

U
TU

BR
O

210D

TE
RÇ

A
-F

EI
RA

30
 D

E 
O

U
TU

BR
O

209D

DOCENTES RESPONSÁVEIS : SONILDA APARECIDA DE FÁTIMA SILVA / LEANDRO DE  BESSA
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Noturno  │ 30 de outubro de 2012

DOCENTES RESPONSÁVEIS : HELCA DE SOUZA NASCIMENTO / ANDERSON LUIZ BRASIL SILVA



 

 

SALA HORÁRIO ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES MODALIDADE

Psicologia "Poder da Influência"

Aryanne Sabrina da Silva

Camila Moreira dos Santos Melo

Carla Evangelista Araújo

Deyse Marianne e Silva Viana

Pôster

Psicologia
"A dor da Perda de um ente querido da família 

na perspectiva da Gestalt Terapia"

Maykel Caiser Campos

Raquel Maracaípe de Carvalho
Pôster

Psicologia
"Intervenção psicodramática no tratamento de 

um paciente com transtorno tricotilomania"

Renatha de Oliveira Barbosa

Renata Tomaz
Pôster

Psicologia "Álcool X Transito"

Daiana da Costa Garces

Ana Caroline Freire

Renata Tomaz

Pôster

Educação

"A escrita de Lidia Jorge: metaficção 

hidtoriográfica e gênero no romance português 

contemporâneo"

Elizete Albina Ferreira de Freitas

Pedro carlos Louzada Fonseca
Pôster

SALA HORÁRIO ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES MODALIDADE

Administração
"O processo de comunicação coorporativa: um 

estudo de caso da empresa Syngenta"

Bruno Mariano dos Santos

Diego Felipe Costa de Magalhães 

Pereira

Josiméia de Oliveira Silva

Sebastião Batista Gomes de faria

Pôster

Sistemas de Informação "Métricas de Software" Ana Flávia de Oliveira Pôster

Sistemas de Informação
"Sistema para apoio a decisão para 

investimento na bolsa de valores"

Guilherme Fonseca dos Santos

Joelma de Moura Ferreira
Pôster

Ciências Contábeis

"Demonstração do planejamento tributário nas 

atividades de transporte de carga terrestre no 

estado de Goiás"

Dayanni Michelly Fernandes da Silva

Lourielson de Oliveira Cardoso
Pôster

Ciências Contábeis
"Auditoria de Estoque - Inventário Físico 

(produtos para revenda)

Poliane Evangelista dos Santos

Eunisia Matos Barbosa
Pôster

DOCENTES RESPONSÁVEIS : MARCIO COUTINHO DE SOUZA / JOELMA DE MOURA FERREIRA / MARCUS VINICIUS RODRIGUES LIMA
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SALA HORÁRIO ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES MODALIDADE

Ciências Contábeis
"Em defesa do verde e das verdinhas - 

contabilizando o verde"

Heliene Silva Rocha

Patricia Vilaverde

Raquel Lemos Barbosa 

Pôster

Ciências Contábeis
"Análise da implantalão do fluxo de caixa na 

reestruturação financeira da empresa ACJ Ltda"

Alessandra Maísa Vieira Silva

Carlos Eurípedes Pereira Barbosa

Juliane Silva Fanca

Pôster

Ciências Contábeis "A importância da Contabilidade Agrícola"
Daniel Rocha de Oliveira

Gabriel Pereira dos Santos
Pôster

Ciências Contábeis
"Normas Internacionais de Contabilidade X 

Contabilidade Fiscal no Brasil

Suellen Carvalho Pereira

Allan Willian Pereira
Pôster

Ciências Contábeis

"O Fator Social Humano como modo de 

interpretação da informação contábil e 

controle de patrimônio"

Adriano Resende e Silva

Daniel Barbosa da Silva
Pôster

DOCENTES RESPONSÁVEIS : MARCIO COUTINHO DE SOUZA / MARCUS VINICIUS RODRIGUES LIMA
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SALA HORÁRIO ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES MODALIDADE

Psicologia "Poder da Influência"

Aryanne Sabrina da Silva

Camila Moreira dos Santos Melo

Carla Evangelista Araújo

Deyse Marianne e Silva Viana

Pôster

Psicologia
"A dor da Perda de um ente querido da família 

na perspectiva da Gestalt Terapia"

Maykel Caiser Campos

Raquel Maracaípe de Carvalho
Pôster

Psicologia
"Intervenção psicodramática no tratamento de 

um paciente com transtorno tricotilomania"

Renatha de Oliveira Barbosa

Renata Tomaz
Pôster

Psicologia "Álcool X Transito"

Daiana da Costa Garces

Ana Caroline Freire

Renata Tomaz

Pôster

Educação

"A escrita de Lidia Jorge: metaficção 

hidtoriográfica e gênero no romance português 

contemporâneo"

Elizete Albina Ferreira de Freitas

Pedro carlos Louzada Fonseca
Pôster

SALA HORÁRIO ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES MODALIDADE

Administração
"O processo de comunicação coorporativa: um 

estudo de caso da empresa Syngenta"

Bruno Mariano dos Santos

Diego Felipe Costa de Magalhães 

Pereira

Josiméia de Oliveira Silva

Sebastião Batista Gomes de faria

Pôster

Sistemas de Informação "Métricas de Software" Ana Flávia de Oliveira Pôster

Sistemas de Informação
"Sistema para apoio a decisão para 

investimento na bolsa de valores"

Guilherme Fonseca dos Santos

Joelma de Moura Ferreira
Pôster

Ciências Contábeis

"Demonstração do planejamento tributário nas 

atividades de transporte de carga terrestre no 

estado de Goiás"

Dayanni Michelly Fernandes da Silva

Lourielson de Oliveira Cardoso
Pôster

Ciências Contábeis
"Auditoria de Estoque - Inventário Físico 

(produtos para revenda)

Poliane Evangelista dos Santos

Eunisia Matos Barbosa
Pôster
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DOCENTES RESPONSÁVEIS: MARIA APARECIDA DA SILVA / MALENA SOUZA COELHO
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DOCENTES RESPONSÁVEIS: MIGUEL ÂNGELO DE FRANÇA COSTA / CIRO JOSE MACEDO



 

 

SALA HORÁRIO ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES MODALIDADE

Ciências Contábeis
"Em defesa do verde e das verdinhas - 

contabilizando o verde"

Heliene Silva Rocha

Patricia Vilaverde

Raquel Lemos Barbosa 

Pôster

Ciências Contábeis
"Análise da implantalão do fluxo de caixa na 

reestruturação financeira da empresa ACJ Ltda"

Alessandra Maísa Vieira Silva

Carlos Eurípedes Pereira Barbosa

Juliane Silva Fanca

Pôster

Ciências Contábeis "A importância da Contabilidade Agrícola"
Daniel Rocha de Oliveira

Gabriel Pereira dos Santos
Pôster

Ciências Contábeis
"Normas Internacionais de Contabilidade X 

Contabilidade Fiscal no Brasil

Suellen Carvalho Pereira

Allan Willian Pereira
Pôster

Ciências Contábeis

"O Fator Social Humano como modo de 

interpretação da informação contábil e 

controle de patrimônio"

Adriano Resende e Silva

Daniel Barbosa da Silva
Pôster

SALA HORÁRIO ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES MODALIDADE

19h15 Psicologia

"Estratégias de enfrentamento em famílias de 

pacientes com transtornos mentais em uma 

clínica psiquiátrica de Goiânia"

Nayara Calaça

Renata Tomaz
Apresentação Oral

19h45 Psicologia "Qualidade de Vida e Sobrepeso"
Samara Raika

Renata Tomaz
Apresentação Oral

20h15 Psicologia
"A relação entre coping e auto eficácia em 

alunos de Psicologia"

Késia Barros

Renata Tomaz
Apresentação Oral

20h45

21h00 Educação
"Desenvolvimento Cognitivo e aprendizagem: 

processos educacionais
Raquel Maracaípe de Carvalho Apresentação Oral

21h30 Educação

"A expansão da educação superior privada no 

governo Fernando henrique Cardoso (1995-

2002): principais mecanismos, políticas, 

programas e ações"

Raissa Graziane Martins Silva Apresentação Oral

Q
U

A
R

TA
-F

EI
R

A

3
1

 D
E 

O
U

TU
B

R
O

203D

19h00 

às 

22h00

Q
U

A
R

TA
-F

EI
R

A

3
1

 D
E 

O
U

TU
B

R
O

204D

DOCENTES RESPONSÁVEIS: JULIANA SOARES DIAS / FLAVIA HERMANN JUNG

INTERVALO
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DOCENTES RESPONSÁVEIS: ROBSON LEANDRO DE SOUSA / PABLO PEREIRA NEVES



 

 

SALA HORÁRIO ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES MODALIDADE

19h15 Psicologia
"Os mecanismos de defesa dentro do processo 

analítico"

Mirella Martins Lima

Ana Carolina Nogueira
Apresentação Oral

19h45 Psicologia
"A importância so estágio enquanto pesquisa 

na formação do licenciado em Psicologia

Alexandra Crispim Pires Doia

Arthur Dunck Oliveira

Daviane R. Ribeiro

Gabriel Silveira Mendonça

Apresentação Oral

20h15 Psicologia
"Mediação de conflitos: estágio no núcleo de 

práticas jurídicas - Faculdades ALFA"
Valtrudes Arrais Santana Apresentação Oral

20h45

21h00 Psicologia

"O Desafio da gestão de pessoas na retenção 

de talentos através da motivação numa 

indústria metalúrgica"

Ranielle Pereira Rosa

Maria Aparecida Silva
Apresentação Oral

21h30 Psicologia
"Análise turnover em operadoras de caixa de 

uma rede de supermercado"
Larissa Machado Andrade

Margareth Veríssimo

Apresentação Oral

SALA HORÁRIO ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES MODALIDADE

19h15 Ciências Contábeis
"Análise dos sistemas de custeio dentro das 

perspectivas da amplitude Organizacional"

Grabriella Pípolos de Morais

Nayara Silva Sá

Pollyana Pereira Cardoso

Apresentação Oral

19h45 Ciências Contábeis "Auditoria interna e controle de riscos"

Sheila Cristina Inacio

Ariana

Eliane

Apresentação Oral

20h15 Ciências Contábeis
"Impostos no Brasil: um estudo sobre taxas e 

legislação"

Jucimar Chaveiro dos Santos

Wellington Vinicios de Oliveira 

Almeida

Apresentação Oral

20h45

21h00 Ciências Contábeis "Delimitação imposto de renda pessoa jurídica"

Alexandre Fujioka

João Paulo da Silva Santos

Bruno de Oliveira Borges

Kely caetano

Ariane Tonha

Apresentação Oral

21h30 Ciências Contábeis
"A importância do sistema de custos na área 

pública"
Lara Renata da Silva Dias Apresentação Oral
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DOCENTES RESPONSÁVEIS: ANA CAROLINA MOREIRA NOGUEIRA / LARA DANYLA GARCIA SANTOS

DOCENTES RESPONSÁVEIS: WEDERSON DA SILVA VIANA / LORENA ALMEIDA CAMPOS
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SALA HORÁRIO ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES

MODALIDADE

19h15 Ciências Contábeis
"Auditoria do ciclo operacional da receita de 

empresas comerciais"

Douglas de Freitas Dornelas

Laura Sá Oliveira
Apresentação Oral

19h45 Ciências Contábeis "A responsabilidade ética do perito contábil"

Carla Cristina da Silva Castro

Geovane Souza Cardoso

Kátia de Oliveira Aires

Rafael Rosa Espíndola

Apresentação Oral

20h15 Ciências Contábeis
"Mensuração a valor em uso do ativo 

imobilizado"
Karla Nubia da Fonseca Apresentação Oral

20h45

21h00 Ciências Contábeis
"O papel do controle interno na Prefeitura de 

Goiânia"

Caroliny Guedes da Silva

José Renato Paulino

Thatiene Rodrigues da Silva

Apresentação Oral

21h30 Ciências Contábeis

"Perspectivas de crescimento do micro 

empreendedor individual: no município de 

Goiânia"

Carolina Ribeiro de Freitas Oliveira

Fernanda Maria Santos de Lima

Waldir Machado dos Reis

Apresentação Oral
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DOCENTES RESPONSÁVEIS: SERGIO MARIANO NUNES DE SÁ / ITLA JOSÉ DE ALMEIDA



 

 

 

SALA HORÁRIO ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES MODALIDADE

08h15 Engenharia Civil "Inserção das Mulheres na Construção Civil" Bárbara Gomes Ferreira Apresentação Oral

08h45 Engenharia Civil "Casas Sustentáveis"
Loanda Camargos Costa

Luanna Rezende Tobias
Apresentação Oral

09h15 Engenharia Civil "O uso do aço na construção civil"
Hugo Sal Nunes

José Vitor da Cruz Galdino
Apresentação Oral

SALA HORÁRIO ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES MODALIDADE

08h15 Engenharia Elétrica "Segurança de Trabalhadores em Altura"
Gabriel Cirqueira dos Santos

José carlos Alcântara
Apresentação Oral

08h45 Engenharia Elétrica
"Desenvolvimento sustentável de geração de 

energia elétrica: sistemas marítimos"

Louise Cristina Ferreira

Gilberto Simões Gomes Junior
Apresentação Oral

09h15 Engenharia Elétrica "Novas fontes de energias para máquinas"
Cleber Mendes dos Santos

Álex Vinicius dos Reis Farias
Apresentação Oral
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DOCENTES RESPONSÁVEIS : GERALDO VALERIANO RIBEIRO / DEYSE GONÇALVES REIS
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SALA HORÁRIO ÁREA DE CONHECIMENTO TÍTULO AUTORES MODALIDADE

08h15 Engenharia Mecânica
"Desgaste prematuro de engrenagens e 

rolamentos em redutores de velocidade"
Clodoaldo Figueiredo oliveira Apresentação Oral

08h45 Engenharia Mecânica "Maquinário avançado: turbinas eólicas"
Daniel Prieto de Almeida Gomes

Maycon Rodrigo Silva Guerreiro
Apresentação Oral

09h15 Engenharia Mecânica
"Benefícios para o carro flex e o consumidor: 

um estudo sobre o uso so álcool e da gasolina"

Fernando Jesus de Paula

Luiz Henrique Tiradentes
Apresentação Oral

DOCENTES RESPONSÁVEIS : WILSON MARQUES SILVA / ALEXANDRE GARCES DE ARAÚJO
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APRESENTAÇÕES 

ORAIS 
 

  



 

Administração 
 

GERAÇÃO Y E SUAS IMPLICAÇÕES NA GESTÃO DE PESSOAS NAS 

ORGANIZAÇÕESGERAÇÃO Y E SUAS IMPLICAÇÕES NA GESTÃO DE PESSOAS NAS 

ORGANIZAÇÕES  

Diego Rafael Pereira; Leandro Vieira Santos; Maria Jesus de Almeida; Pâmella Sales Martins Borges. 

O presente trabalho de conclusão de curso utilizou como metodologia de estudo a pesquisa bibliográfica sobre gestão de 

pessoas, gestão por competência e geração Y. O estudo aborda a gestão de pessoas como sendo uma ferramenta de 

competitividade para as organizações. O cenário atual das organizações com relação ao seu quadro de pessoal é bastante 

diversificado, ou seja, é composto por empregados de gerações distintas que possuem características especificas. Uma 

delas é a geração Y, representada pelas pessoas que nasceram no período de 1980 a 1999. Este trabalho tem por objetivo 

evidenciar as práticas adotadas pelas organizações quanto à gestão da Geração Y e quais os impactos que essa geração 

vem provocando dentro das organizações, por seu estilo diferenciado de lidar com o trabalho. Além disso, apresentar a 

gestão por competência como ferramenta de gestão de pessoas responsável por proporcionar a integração das diversas 

gerações, que compõe as organizações e pela retenção de talentos.   

PALAVRAS-CHAVE: Geração Y; Competência; Gestão de Pessoas. 

 

 

A PRÁTICA DA PESQUISA NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO EM UMA UNIVERSIDADE 

PÚBLICA: PERCEPÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES 

Glaucia Rosalina Machado; Lara Borges Corrêa Ramos; Ludymilla Ferreira de Melo. 

A pesquisa científica é fundamental para o desenvolvimento do conhecimento em qualquer área acadêmica. 

Considerando que a pesquisa envolve desde alunos de graduação até professores pós-graduados, vale perguntar: que 

fatores têm afetado o interesse e a falta de envolvimento na prática da pesquisa no curso de administração e, como os 

docentes e alunos percebem tal realidade. O presente trabalho tem como objetivos: i) verificar como os docentes e 

alunos se relacionam com a pesquisa e com a produção científica em uma universidade pública; ii)  pesquisar as 

atividades científicas dos docentes com o intuito de conhecer a sua produção; iii) analisar a matriz curricular do curso de 

administração  da instituição e; vi) estabelecer uma analise comparativa das grades curriculares da instituição analisada 

com duas instituições de ensino superior atuantes no estado de Goiás. O levantamento dos dados foi realizado através de 

aplicação de questionários em uma amostragem aleatória e os resultados demonstraram dois lados: o desconhecimento 

por parte dos alunos da prática de pesquisa, de sua importância e das oportunidades de iniciação científica e; as 

dificuldades por parte dos docentes em despertar o interesse do aluno e incentivar a pesquisa e a produção científica. 

Palavras-chave: Pesquisa Científica, Administração, Produção Científica.  

 



 

Ciência da Computação 
 

 

 

INOVAÇÃO E MELHORIAS DA ITIL® V2 PARA ITIL® V3 - SERVICE STRATEGY 

Allex de Oliveira Camargo; Isabel de Oliveira Cavalcanti; Lyns Andréia Paulo de Araujo; Rubens de Castro 

Pereira. 

O planejamento em Tecnologia da Informação (TI) é fator de sucesso para as organizações privados ou instituições no 

âmbito governamental, cuja dependência aumenta à medida que o processo de informatização ocorre. A Governança de 

TI surgiu para possibilitar aos gestores a integração da tecnologia da informação e os negócios da organização visando 

alcançar os objetivos organizacionais. A ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) é uma biblioteca das 

melhores práticas em Governança Corporativa de TI, oferecendo estruturas de processos e procedimentos gerenciais, 

organizados em disciplinas com as quais uma organização pode fazer sua gestão tática e operacional em vista de alcançar 

o alinhamento estratégico com os negócios. cuja primeira versão (V1) estava estruturada de forma um pouco complexa  

sendo composta por quase 40 livros, dando assim seu nome, Biblioteca da Infraestrutura de Tecnologia da Informação. 

Com a adesão de diversas organizações e instituições com a consequente evolução para a versão V2, sua nova estrutura 

foi reformulada reunindo oito melhores praticas: Entrega de Serviços; Gerenciamento da Infraestrutura de TI e de 

Comunicação; Gerenciamento da Segurança; Gerenciamento de Aplicações; Gerenciamento dos Ativos de Software; 

Perspectiva do Negócio, Planejamento e Implementação e Suporte aos Serviços.]. Em 2007, a versão V3 da ITIL foi 

publicada e estava organizada de forma ainda mais agrupada, porém eficiente, a qual apresenta o conceito de 

gerenciamento de ciclo-de-vida do serviço em cinco livros que reúnem: estratégia, design, transição e operação de 

serviços e melhorias contínuas nos serviços. Este trabalho tem por objetivo avaliar a evolução da versão V2 para a versão 

V3 da ITIL, com foco no Service Strategy (Serviço de Estratégia), destacando as inovações e melhorias advindas desta 

última versão. Um questionário foi elaborado e será aplicado aos profissionais da área de gestão de TI cujos resultados 

deverão confirmar ou não os pontos positivos das inovações e melhorias. 

PALAVRAS-CHAVE: Governança de TI; ITIL; Service Strategy. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS COM SISTEMA OPERACIONAL 

ANDROID 

Guilherme Oliveira; Rubens de Castro Pereira;  

Atualmente existe um grande crescimento no uso de dispositivos móveis em todos os segmentos da sociedade, pois a 

quantidade de usuários vem crescendo a cada dia e com isso novas tecnologias vêm se desenvolvendo em larga escala. O 

desenvolvimento de aplicações para estes dispositivos tem aumentado e se tornado um investimento muito viável. O 

Sistema Operacional Android é uma das tecnologias que vêm se destacando e ganhando força no mercado entre grandes 

companhias que fabricam smartphones e tablets. Baseado no Kernel do Linux se destaca como um ambiente operacional 

bastante completo e com um diferencial bastante relevante de ser open source. Esse trabalho tem como objetivo 



 

apresentar o processo de desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis baseados no sistema operacional 

Android e as ferramentas necessárias. Inicialmente serão apresentadas as principais características (aplicação, 

framework, bibliotecas, android runtime, linux kernel e máquina virtual) e as ferramentas utilizadas para 

desenvolvimento das aplicações (Android SDK, Eclipse e APIs). Ao final do trabalho será mostrada uma aplicação exemplo 

e uma descrição detalhada do processo de desenvolvimento. A aplicação exemplo será uma agenda telefônica com 

opções de cadastrar e consultar dados de um contato, será desenvolvida utilizando a IDE Eclipse, ADT (plugin do Android 

para eclipse), Android SDK e linguagem de programação Java. 

PALAVRAS-CHAVE:  Dispositivo móvel; Android; Aplicação. 

 

 

TCC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PETI  

Fabrício Salame; Murilo Pacheco; Washington Elvis. 

A Tecnologia de Informação (TI) tem se tornado um dos principais ativos das organizações, sendo utilizada na realização 

de boa parte das operações de muitas delas. Essa dependência, em termos de volume de investimentos e impacto nos 

negócios, tem feito com que as decisões relacionadas à TI não sejam mais tratadas apenas pela área tecnológica da 

empresa, exigindo um maior envolvimento dos gestores de negócio. É nesse contexto que o Planejamento Estratégico de 

TI (PETI) se destaca, sobretudo pelo fato de orientar a TI ao foco nos interesses do negócio, tendo como finalidade auxiliar 

a organização a garantir que os investimentos realizados em TI agreguem valor ao negócio. Dessa forma, buscou-se nesta 

pesquisa pontuar uma metodologia de desenvolvimento de um PETI utilizando padrões de reconhecimento técnico 

internacionalmente aceito para reforçar a efetividade e continuidade do processo de gestão da TI. Dos passos geralmente 

utilizados na elaboração do PETI um dos mais importantes foi o alinhamento estratégico, pois ele define as ações e metas 

de TI com base e objetivos do negócio. Já para a aplicação das metas e objetivos traçados no alinhamento, os 

mecanismos mais difundidos são, o BSC, o Cobit, o ITIL e o PMBOK. Assim, através desta estrutura proporcionada pela 

integração de todos estes mecanismos, a TI será capaz de prover a gestão dos processos, serviços, infraestrutura, projetos 

e o envolvimento com as demais áreas da organização. 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia da Informação; Alinhamento Estratégico; Planejamento Estratégico de TI. 

IMPLANTAÇÃO DE PMO: ASPECTOS RELEVANTES NAS ORGANIZAÇÕES 

Delleon Fernandes Silva; Guilherme Henrique Borges Roncato; Rafael Soares Silva. 

O escritório de projetos (PMO ? Project Management Office) hoje em dia exerce um papel de diferencial nas 

organizações, pois ele atua sobre diversos aspectos nas organizações. Para o gerenciamento de projetos o PMO atua no 

suporte com as melhores praticas de elaboração e execução de projetos provendo maior controle, eficiência e 

maturidade dos projetos. O gerenciamento de projetos vem sendo cada dia mais importante para melhoria da execução 

de projetos nas organizações. Esta prática leva a organização a planejar os custos, recursos e esforços necessários para 

que os projetos atendam a necessidade estratégica da organização, e sempre esteja avaliando seus métodos obtendo 

assim a maturidade e excelência em seus projetos. Estes benefícios favorecerão a evolução das funções que o PMO atua 

na organização, pois incentivará o aumento na escala da cultura de gerenciamento dos projetos organizacionais. O 

objetivo deste trabalho de conclusão de curso é apresentar uma análise sobre a atuação do PMO em organizações que 

gerenciam projetos sobre o ponto de vista de favorecimento de melhores práticas, para o gerenciamento de projetos. 

Diante de diferentes organizações e negócios, o PMO atua como entidade da organização centralizada na disciplina e 

excelência na gestão de projetos. Este estudo ajudará no melhor entendimento e visão sobre o que o PMO pode atuar 



 

juntamente com o gerenciamento de projetos para que se exista uma implantação e atuação do PMO alinhada ás 

estratégias de cada projeto da organização.  

PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento; Projetos; Escritório. 

 

 

COMPARAÇAO DE DOIS ESTUDOS DE CASOS USANDO SERVICE DESK EM ORGÃO PUBLICO 

Wanderson Silva Santos, Rodrigo Alves Magalhães, Pedro Henrique da Silva Moraes 

O crescimento na utilização da Tecnologia da Informação pelas empresas faz com que os negócios sejam cada vez mais 

dependentes da Informática. Por causa destas dependências, é importante que os departamentos de TI adotem 

metodologias para melhorar a qualidade do serviço prestado, tanto dentro da empresa, como fora dela. Manter o foco 

em superar as dificuldades e fazer com que os seus clientes fiquem cada vez mais satisfeitos com o serviço prestado, 

deveria ser o norteador de todas as ações da área de informática de uma empresa. Diante destes fatos e dos diversos 

problemas que um departamento de TI tem para atender e resolver problemas da melhor forma possível, muitas 

empresas passaram a adotar a utilização de um ponto central de contato para controlar usuários e clientes chamado de 

Service Desk. Este trabalho trata da implantação de um Service Desk usando a metodologia ITIL, conjunto de melhores 

praticas, para gerenciamento de serviços de TI que tem sido utilizado por diversas empresas publicas e privadas que 

objetivam a melhorar a qualidade de serviços de TI, e o software Ocomon, ferramenta responsável por auxiliar no 

gerenciamento de um service desk, gerindo o contato entre o usuário e a Central de Serviços, disponibilizando diversos 

relatórios. Ao longo do trabalho serão tratados assuntos como: o que é um Service Desk, uma forma de estruturação 

usando a  ITIL e porque adotar o ITIL como metodologia. Serão abordados também assuntos pertinentes à forma como a 

empresa é afetada culturalmente e como prepará-la para esta mudança. 

PALAVRAS-CHAVE:  Service desk; ITIL; Ocomon.  

 

Ciências Contábeis 
 

 

 

PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO DO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: NO 

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA; 

Carolina Ribeiro de Freitas; Fernanda Maria Santos de Lima; Waldir Machado dos Reis; Maria Regina da 

Silva Lima. 

O Brasil é identificado como um país empreendedor que busca fomentar a força do trabalho e diante desse panorama a 

informalidade ganha espaço na economia brasileira. A informalidade é um problema para o Governo e que atinge a vários 



 

brasileiros, que usam de um empreendimento informal como realização de um sonho  para driblar o desemprego e obter 

algum tipo de renda. Diante deste cenário, o Governo Federal sentiu a necessidade de trazer alternativas para levar esses 

trabalhadores a se formalizar Com isso, incentivou a formalização desses empreendedores, com a criação da figura do 

Micro empreendedor individual, através da Lei Complementar nº. 128/2008, com o intuito de combater a informalidade, 

contribuir para a inclusão social, diminuir a burocracia e reduzir os custos de abertura e manutenção da formalização 

desses empreendedores. Neste contexto, pretende-se, através desta pesquisa e com aplicação de pesquisa de campo, 

orientar os Empreendedores Individuais de forma eficiente e eficaz, evidenciar os benefícios ao se enquadrar, demonstrar 

quais as principais vantagens e desvantagens, que tem despertado o interesse dos empreendedores do município de 

Goiânia a entrar na formalidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Micro Empreendedor Individual; Empreendedorismo; Informalidade. 

  

         

O PAPEL DO CONTROLE INTERNO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA      

Caroliny Guedes da Silva; José Renato Paulino; Thatiene Rodrigues da Silva; Robson Leandro Cordeiro de 

Oliveira. 

O objetivo deste estudo é identificar a importância do controle interno na Administração Pública como mecanismo de 

controle que poderá favorecer a eficácia da lei de improbidade pública. A implementação de controles internos na gestão 

empresarial se apresenta como uma estratégia de sobrevivência diante da competitividade de mercado. Pretende-se 

demonstrar apontar aspectos da improbidade pública e apontar mecanismos de ação que agem como controle nos 

processos de administração pública. A metodologia do estudo foi adotada a partir de fontes bibliográficas e com base em 

fundamentos e pressupostos teóricos de autores que tratam de temas que discutem as questões sobre controle e seus 

mecanismos e apontam os avanços na abertura para a participação da sociedade civil. Os resultados demonstram que a 

existência de controle é uma forma garantir os mecanismos jurídicos de controle social é uma saída para a efetivação de 

meios para resguardar a transparência na questão fiscal e a manutenção do equilíbrio das contas públicas. O avanço de 

inovações na Constituição Federal de 1988 trouxe processos de natureza técnica a partir da implementação do controle 

interno, externo e social com dispositivos que garantem conhecer as decisões sobre o uso de recursos públicos, 

auxiliando uma maior efetividade e garantias do cumprimento da Lei de Improbidade Administrativa. 

PALAVRAS-CHAVE: Controle Interno; Improbidade Pública; Administração Pública. 

 

 

 

MENSURAÇÃO A VALOR EM USO DO ATIVO IMOBILIZADO 

Karla Nubia da Fonseca; Sérgio Douglas Vilela 

Serão apresentadas nesta pesquisa as alterações ocorridas na Lei 6.404/76, sobre forma de trazer a valor em uso seus 

ativos imobilizados que, até então, era tratado como reavaliação de ativos. Através de pesquisas bibliográficas e a 

demonstração de estudo em uma empresa de infraestrutura, das demonstrações financeiras, será apresentado este 

processo de convergência às normas internacionais e alguns princípios básicos norteadores para as entidades adequar a 

mensuração de seus ativos imobilizados. O tema abordado foi escolhido, em função do processo de convergências a 

contabilidade Internacional, a contabilidade Brasileira começa readequar a este novo padrão, que ocorreram a partir da 



 

publicação da Lei 11.638/2007 que alterou e revogou alguns dispositivos da Lei 6.404/1976. O desenvolvimento desta 

pesquisa tem como fator motivacional a necessidade de informações dos usuários da contabilidade e aos gestores, com 

relação as alterações e novos procedimentos que devem ser adotados pelas entidades empresariais, no que diz respeito a 

atualização a valor em uso do seu grupo de ativo  imobilizado, atendendo as normatizações da lei 11.638/2007 para fazer 

uma padronização a Contabilidade Internacional. Quando são demandados pelas entidades a necessidade de trazer a 

valor em uso seus ativo imobilizado é indicado que elas contrate uma empresa para fazer este levantamento patrimonial 

e atualização dos valores, proporcionando maior confiabilidade nos laudos e caso sejam identificadas possíveis perdas, 

deverão ser apresentadas a presidência propondo seu reconhecimento  prestes da sua real situação patrimonial, 

auxiliando os diretores e gestores na tomada de decisões e conquistando a credibilidade dos usuários externos. 

PALAVRAS-CHAVE: Redução do valor recuperável; ativo imobilizado; Impairment. 

 

 

A RESPONSABILIDADE ÉTICA DO PERITO CONTÁBIL 

Carla Cristina da Silva Castro; Geovane Souza Cardoso; Kátia de Oliveira Aires; Rafael Rosa Espindola; 

Wermerson Rodrigues da Silva. 

Este artigo tem o objetivo de demonstrar e analisar a responsabilidade e a necessidade da conduta ética do perito 

contábil no desenvolvimento dos trabalhos periciais e na elaboração do laudo pericial contábil, demonstrando a base 

legal que regulamenta a atuação deste profissional. Apresentaremos algumas definições e posições existentes sobre o 

conceito de ética, sua importância na adoção dessa conduta pelo perito em um trabalho pericial contábil. A perícia 

contábil é um dos meios de prova técnica que subsidia o Juiz ou o árbitro na solução do litígio, assim como as partes na 

elaboração de petições e recursos. Será feita uma análise do suporte legal oferecido a este profissional em relação à 

importância e qual postura ética deve ser adotada por este profissional na condução dos trabalhos periciais e elaboração 

do laudo, verificando ainda as previsões contidas no Código de Ética da categoria e a aplicação das Normas Brasileiras de 

Contabilidade na adequação das previsões da conduta ética. Será analisada ainda a responsabilidade administrativa, 

ética, cível e penal, afim de demonstrar as consequências do cumprimento ou não do Código de Ética e das Normas 

Brasileiras de Contabilidade, objetivando informar e conscientizar os futuros profissionais contábeis (estudantes) e alertar 

os profissionais militantes.            

PALAVRAS-CHAVE: Perícia Contábil; Responsabilidade Ética; Código de Ética. 

  

 

 

AUDITORIA DO CICLO OPERACIONAL DA RECEITA DE EMPRESAS COMERCIAIS 

Douglas de Freitas Dornelas; Laura Sá Oliveira; Sérgio Mariano Nunes de Sá. 

Este artigo trata da auditoria do ciclo operacional das receitas de empresas comerciais, tendo como objetivo principal a 

conceituação da auditoria e sua história, conceituação de Receita especificar os principais testes para demonstrar a 

consistência das demonstrações financeiras. Busca ainda verificar se empresas auditadas possuem um número menor de 

fraudes; evidenciar que empresas auditadas tem maior credibilidade com os usuários das demonstrações financeiras e 

verificar se os critérios adotados para mensuração da Receita encontram-se de acordo com o previsto na legislação 

societária, quais as formas de reconhecimento do valor justo utilizado para precificar as transações da empresa, 



 

detalhando como foi realizado o reconhecimento da receita, em que momento isto ocorreu e se esta forma atende os 

princípios fundamentais da contabilidade e também as normas internacionais de contabilidade. Atualmente apenas as 

empresas de grande porte estão obrigadas a se submeter a auditoria independente, todavia, outras empresas tem 

buscado a auditoria objetivando geração de confiabilidade para os usuários das demonstrações, bem como gerar 

confiança dos acionistas quanto a veracidade das informações. 

PALAVRAS-CHAVE: Auditoria; Ciclo Operacional; Receita. 

 

 

 

 

ANÁLISE DOS SISTEMAS DE CUSTEIO DENTRO DAS PERSPECTIVAS DA AMPLITUDE 

ORGANIZACIONAL 

Gabriella Pípolos de Morais; Nayara Silva Sá; Pollyana Pereira Cardoso; Marcus Vinícius Rodrigues Lima. 

As organizações tem extrema importância na sociedade atual e assim como a sociedade sofre constantes mudanças, elas 

também vivenciam essa realidade. Com essas mudanças as organizações encontram grandes dilemas, como produzir mais 

e com menos mão de obra, reduzir os custos, aumentar os lucros, prestar serviços com mais qualidade e em menos 

tempo. A fim de reagir a tais situações, as organizações precisam adaptar-se e atender as grandes necessidades da 

população, permanecendo ativas no mercado. Neste artigo, através de uma revisão bibliográfica exploratória, serão 

analisados os sistemas de custeio dentro das organizações abordando a Teoria das Organizações desde os principais 

pesquisadores como Fayol até a utilização destas teorias nos dias atuais, apresentando seus principais conceitos; de 

modo a demonstrar que estas instituições nasceram da necessidade do homem de se agrupar a fim de alcançar objetivos 

comuns. Examinará como o surgimento e a evolução da teoria das organizações ampliou as perspectivas das 

organizações. Será realizada a caracterização dos Sistemas evidenciando sua importância no processo de tomada de 

decisão, evidenciando a necessidade das organizações em investir em novas tecnologias de modo a se adaptar ao modelo 

imposto pelo sistema capitalista. Analisa como a visão das organizações como sistemas reflete no funcionamento das 

mesmas, bem como as melhorias que uma visão holística proporciona à administração de uma organização. Compara, 

ainda, os diversos sistemas de custeio existentes e as variações que o uso de cada um deles apresenta à organização e 

buscará responder como a amplitude organizacional contribui para a análise dos custos empresariais. 

PALAVRAS-CHAVE: Organização; Sistemas de Custeio; Custeio ABC. 

 

  

 

A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE CUSTOS NA ÁREA PÚBLICA 

Lara Renata da Silva Dias; Robson Leandro Cordeiro de Oliveira. 

O presente estudo tem como finalidade discorrer sobre a importância dos Sistemas de Custos na área 

pública.  Atualmente, por meio do crescimento das empresas e a grande competição no mercado globalizado, a 

Contabilidade de Custos se tornou elemento de grande importância no auxílio gerencial dentro das organizações em geral 

e no setor público. A Lei 11.638/2007 traz consideráveis mudanças no setor público brasileiro com a Contabilidade 



 

Governamental assumindo um papel gerencial, fortalecendo a responsabilidade do gestor público no que diz respeito a 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode-se compreender a Contabilidade de Custos como sendo uma atividade que se 

assemelha a um centro processador de informações, que recebe e obtém dados de forma organizada, produzindo assim 

informações de custos para os diversos níveis gerenciais. Através do custeio dos serviços e dos indicadores de 

desempenho se torna admissível à Administração Pública averiguar desperdícios e avaliar as relações entre custo e 

benefício das diversas alternativas de políticas que estão à disposição, aceitando que os bens públicos sejam produzidos 

com menor custo e maior eficiência e eficácia. O presente estudo será desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, 

através de pesquisas em livros, revistas, artigos científicos, internet, entre outros. O tema do presente estudo se mostra 

relevante pelo fato de mostrar importância dos Sistemas de Custos na área pública, pois é importante que a 

administração pública busque melhor eficiência e qualidade nos serviços públicos. 

PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade de Custos; Contabilidade Governamental, Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 

DELIMITAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA  

Alexandre Fujioka; João Paulo da Silva Santos; Bruno de Oliveira Borges; Kely Caetano; Ariane Tonha. 

Tendo em vista que o Brasil tem um dos maiores índices de micro e pequenas empresas    70% na esfera global, e um dos 

maiores arrecadadores de impostos  do mundo,  devemos estar atentos as novas leis e ajustes para a declaração do 

imposto de renda, de forma mais adequada para cada tipo de empresa. Portanto este tema é relevante no meio 

acadêmico por ser pouco abordado, e importante para a preparação do profissional contabilidade no mercado. A 

metodologia utilizada neste projeto será pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo na Receita Federal, da cidade de 

Goiânia. Vale ressaltar que este estudo, ainda incipiente, trata-se de um Projeto de Pesquisa, o qual ainda esta em 

andamento.  

PALAVRAS-CHAVE: Imposto de Renda; Receita Federal; Pessoa Jurídica. 

 

 

IMPOSTOS NO BRASIL: UM ESTUDO SOBRE TAXAS E LEGISLAÇÃO   

Jucimar Chaveiro dos Santos; Wellington Vinicios de Oliveira Almeida  

Esse tema a ser trabalhado foi escolhido pela sua importância na área contábil, tendo em vista ao numero de impostos 

cobrados no pais, juntamente com a obrigatoriedade do conhecimento necessário ao profissional contábil na utilização 

das informações em seu trabalho no dia a dia, tanto na forma de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Para o 

desenvolvimento desse trabalho será utilizada uma pesquisa bibliográfica na legislação existente e uma pesquisa de 

campo na Receita Federal da cidade de Goiânia. Torna-se importante ressaltar que este trabalho trata-se de um Projeto 

de Pesquisa o qual será desenvolvido durante o Trabalho de Conclusão do Curso. 

PALAVRAS-CHAVE: Imposto no Brasil; Taxas dos Impostos; Legislação de Impostos. 

  

AUDITORIA INTERNA E CONTROLE DE RISCOS  



 

Sheila Cristina Inácio; Ariana Mota Rodrigues Costa; Eliane Ferreira de Carvalho. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a importância da auditoria em uma empresa, principalmente na área 

financeira que é um dos maiores gargalos de uma empresa e um dos grandes motivos de falência, pois não tendo as 

informações necessárias para o controle de risco, as empresas não tem conhecimento de onde estão as receitas e 

despesas, indo à falência. Pretende-se ainda buscar esclarecer quais as informações a auditoria pode ajudar na tomada de 

decisões, quais as os tipos de investigação são feitas para se chegar a uma analise profunda da empresa. Para este 

trabalho será desenvolvida uma pesquisa bibliográfica e de campo por meio de entrevistas com contabilistas experientes.

  

PALAVRAS-CHAVE: Auditoria interna; Controle de riscos; Motivos de falência. 

 

 

 

Comunicação 
 

 

UNIÃO HOMOAFETIVA: APRESENTAÇÃO SOBRE UM DOCUMENTÁRIO DE RÁDIO  

Diogo Teixeira; Denise Freitas. 

O presente trabalho trata de um documentário de rádio sobre a união entre parceiros do mesmo sexo e a adoção entre 

casais homoafetivos. O objetivo deste trabalho é propor uma discussão humanizada acerca do tema, esclarecer dúvidas e 

traduzir termos específicos utilizados no judiciário, aplicando-os no jornalismo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal 

Federal reconheceu por unanimidade como união estável, o vínculo entre pessoas do mesmo sexo. Passado um ano 

desde a decisão, realizamos um estudo a cerca da União Homoafetiva. Desde então, muito tem se falado sobre o assunto, 

mas tudo ainda tem sido feito de uma forma que pode não deixar totalmente clara qual é a real importancia, os 

benefícios e demais encargos que foram acarretados à população LGBTT depois de tão importante decisão. Este trabalho 

trata de tais questionamentos. Goiás, foi o primeiro estado brasileiro a registrar uma união entre parceiros do mesmo 

sexo. No desenvolvimento deste trabalho, além de entrevistarmos o primeiro casal que teve sua união legalizada, foram 

entrevistados também uma advogada goiana especialista em Direito Homoafetivo, o presidente do Conselho Estadual 

LGBTT, um casal de lésbicas que adotou uma criança, entre outros. 

PALAVRAS-CHAVE:  Homossexualidade; Casamento; Preconceito. 

 

TEREZINHA: UMA EXPERIMENTAÇÃO AUDIOVISUAL COM ADAPTAÇÃO LITERÁRIA LIVRE 

Adriene Graciosa Silva Rêgo; Deize Santana da Silva; Douglas Soares Valério; Fernanda Bragatto; Henry 

Fróes da Silva Marques; Maycon Deodato da Silva; Marcelo Henrique da Costa.  



 

Toda obra audiovisual nasce de um argumento e de um roteiro cinematográfico. Para Rodrigues (2010, p.1) a idéia pode 

nascer em qualquer momento, em qualquer lugar, a partir de diversas razões? Uma das maneiras de dar forma às ideias é 

por meio de adaptações literárias livres, em que o roteirista se baseia em uma obra literária já existente para produzir sua 

narrativa audiovisual. O curta-metragem Terezinha foi adaptado a partir da música homônima de Chico Buarque de 

Holanda. Com a intenção de trazer a idéia da obra original para a atualidade, o curta-metragem retrata a mulher e seus 

relacionamentos no século XXI. Neste curta-metragem Terezinha é uma mulher independente e bem resolvida, porém, 

encontra muitas dificuldades quando o assunto é amor. Para a produção do curta-metragem foi utilizada uma câmera 

Nikon D90, sendo esta uma tendência na realização de filmes de baixo orçamento, além de rebatedores de luz para 

melhor iluminação e tripés que possibilitaram a melhor movimentação de câmera, como, travilling. Gravado por um 

grupo de alunos do 6º período de Publicidade de Propaganda no ano de 2012/1 como parte integrante da disciplina de 

RTVC I, o trabalho proporcionou aos alunos as aplicações práticas advindas de técnicas dissertadas em sala de aula. Com o 

trabalho, os alunos puderam vivenciar a experiência de uma gravação com direção, figurino, contra-regragem e atuação, 

superando dificuldades que só se percebe na prática. 

PALAVRAS-CHAVE: Audiovisual; Adaptação literária; Curta-metragem. 

  

 

OS EXAGEROS DA VAIDADE  

Bruna Carneiro & Luciana Porto  

O trabalho expõe os diferentes tipos de vaidade que predominam na sociedade moderna, desde a corpolatria até os 

consumos exacerbados supérfluos. O livro traça o perfil de seis jovens que possuem até 25 anos, sendo três homens e 

três mulheres, que possuem algum tipo de vaidade em excesso, seja com o corpo, moda, consumo, etc. Cada um deles 

conta sua história de forma detalhada, demostrando os motivos pelos quais agem dessa maneira e quais as reais 

influências que tiveram para chegarem a esse ponto. O objetivo é mostrar as raízes do problema, contando suas vidas 

desde crianças até o momento atual. Cada personagem participa de uma classe social, possuindo então padrões de vida 

diferenciados. O projeto mostra até onde que esses excessos levam as pessoas e o que elas são capazes de fazer para 

alcançarem seus objetivos. O trabalho foi feito através de entrevistas individuais e conhecimento da pessoa em questão, 

sempre relatando um fato importante que marca essa característica na pessoa, algo ocorrido no decorrer de seu 

desenvolvimento, seja na infância ou nos dias atuais. Cada qual nos conta seus gastos diários, cotidiano, informações 

sobre a família, amigos, locais onde frequenta, etc. É dessa forma que buscamos esclarecer o assunto que para a 

sociedade é algo tão comum, mas que se pesquisado a fundo notamos tantos pontos negativos e de falha, tanto de 

pessoas ligadas quanto dos próprios idealizadores da tão chamada beleza. 

PALAVRAS-CHAVE: Vaidade; Beleza; Exageros. 

 

 

TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E TECIDOS: UM ATO EM FAVOR DA VIDA?  

Pâmella Karolline Cardoso Rodrigues Monteiro; Nayara Silva Reis; Fernando Brandão.  

As primeiras experiências de transplantes datam o ano de 1905, quando os franceses Aléxis Carrel e Charles Claude, 

transplantaram o coração de um cão que bateu no corpo de outro por uma hora. Desde então várias experiências foram 

feitas com animais ao longo dos anos.  E sessenta e dois anos depois, o professor Christiaan Barnard realizou, na África do 



 

Sul o primeiro transplante de coração em um humano, um paciente de 54 anos recebeu o órgão, ele sobreviveu 18 dias e 

morreu de pneumonia. O professor da Universidade de Stanford, Norman Shumway e sua equipe começaram um 

programa cardíaco em 1969 e em 1984 eles conseguiram mostrar que 85% dos pacientes podiam sobreviver no mínimo 

um ano após a cirurgia. Hoje em muitos países com alto nível técnico, o transplante é um procedimento praticamente de 

rotina. O Brasil é o segundo país do mundo em números de transplantes realizados por ano. Só no primeiro semestre de 

2012 foram realizados 3703 transplantações. O presente trabalho é um relato sobre um projeto experimental, exigência 

para a conclusão do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. O trabalho experimental consistiu em 

um documentário audiovisual denominado “Transplantes de órgãos e tecidos: Um ato em favor da vida?”. O objetivo do 

documentário é chamar a atenção da sociedade para um assunto ainda obscuro para muitos, desmistificando mitos que 

ainda assombram as pessoas, esclarecendo duvidas que são cruciais na escolha de ser um doador ou de doar os órgãos de 

um ente querido. 

PALAVRAS-CHAVE:  Transplantes de órgãos; doação de órgãos; documentário. 

 

 

PESQUISA DE OPINIÃO E MERCADO PARA A DUX BRASIL  

Aliny Gomes da Silva; Daniele Balduino Moreira; Lorrany Aparecida Artoni; Nayara Antunes Mota; Marcelo 

Henrique da Costa. 

O presente trabalho consistiu em uma pesquisa quantitativa para verificar como se dá o relacionamento de consumo 

entre o público-alvo e a marca Dux Brasil. O trabalho teve como objetivo conhecer melhor o perfil do público-alvo, a fim 

de comunicar e atender de forma eficiente os anseios e necessidades do mesmo. O público-alvo da pesquisa foram os 

técnicos de segurança e compradores de EPI?s e EPC?s  do segmento industrial. O universo considerado foi de 1.531 

clientes da região Centro-Oeste, informação retirada do banco de dados da empresa. A amostra foi de 311 clientes e a 

margem de erro de 6%. Após a pesquisa realizada verificou-se que o público-alvo a ser trabalhado são os compradores e 

técnicos de segurança, em sua grande maioria homens, com ensino superior completo. Além disso, esse público está 

sempre atento às novidades do mercado e preferem uma comunicação pela internet e informações/promoções pelo e-

mail marketing.  Os maiores influenciadores na hora da decisão da compra são do preço e o prazo de entrega.  

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa de opinião e mercado; Pesquisa quantitativa; Publicidade. 

 

PESQUISA DE OPINIÃO E MERCADO PARA A MARCA CH HARAS 

Bruna Cristina de Faria; Fabiana Fonseca Costa, Otonyel Ávila Gonçalves; Pâmella Michelly Barbosa 

Santana; Wesley Candido Rodrigues, Marcelo Henrique da Costa. 

O intuito da pesquisa foi adquirir conhecimento sobre o mercado de atuação da marca CH Haras. O suficiente para 

entender e analisar os possíveis problemas de comunicação que a marca possui, e posteriormente elaborar estratégias de 

comunicação. O problema geral foi mensurar o índice de lembrança da marca, enquanto o específico foi identificar o 

comportamento, perfil e necessidade do consumidor de jeans em Goiânia. A questão de pesquisa estabelecida foi 

identificar o perfil de consumidores de jeans e o potencial da marca CH Haras. O escopo do trabalho foi a caracterização 

do público e a mensuração da marca. A metodologia de pesquisa utilizada foi o modelo exploratório, com o uso do 

método de pesquisa quantitativa. Para prosseguir com o processo de amostragem e elaboração de questionário, foi 

definido como universo a população goianiense de 1.302.000 habitantes, subdividido em grupos de homens e mulheres 

por idade para definição da amostra. Nesse universo a quantidade de mulheres entre 15 e 40 anos é de 309.445. O nível 



 

de confiança é de 95% e erro máximo de 3%, a proporção da população é 95%. Dentre essas variáveis o tamanho da 

amostra a ser pesquisado foi de 203 mulheres entre 15 e 40 anos. A pesquisa diagnosticou a baixa lembrança da marca 

CH Haras, quando comparada aos concorrentes. Esse aspecto demonstra que a CH Haras deve trabalhar a comunicação 

para aumentar sua lembrança de marca.  Os pontos de venda, por exemplo, podem ser explorados como apoio para a 

comunicação, uma vez que, das entrevistadas que conhecem a marca 50% conheceram através do ponto de venda. A 

pesquisa demonstrou também que para o plano de comunicação o uso da internet será fundamental, visto que 85,9% das 

entrevistadas tem acesso à rede. 

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa de opinião e mercado; pesquisa quantitativa; Publicidade. 

 

POSICIONAMENTO DA MARCA “BRIGADERIA DAS MENINAS” A PARTIR DA PERCEPÇÃO DE 

VALOR PARA O CONSUMIDOR  

Bárbara Alves Teixeira Maestri; Edneia de Oliveira Silva; Franciely Alves de Oliveira; Francinne Borges 

Menezes; Jayme Diogo Araújo; Jéssika Ramos Furtado; Josiane Rodrigues Ferreira;  

O presente artigo é resultado das atividades acadêmicas desenvolvidas nas disciplinas Projetos Experimentais incluídas no 

último semestre curricular do curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda. O grupo 

desenvolveu um estudo de mercado e um planejamento de comunicação integrada de marketing para o cliente 

Brigaderia das Meninas embasado em fundamentos metodológicos e teóricos e de acordo com as necessidades do 

cliente.  A empresa escolhida pelo grupo, Brigaderia das Meninas é pioneira em espaço de loja e venda direta de 

brigadeiros em Goiania, embora tenha sido bem recebida no mercado goianiense, não conta com nenhum 

posicionamento de marca definido e referência junto ao seu público. A esse respeito é importante considerar que o 

crescimento da concorrência tem levado as empresas buscarem por estratégias que as possam diferenciá-las aos olhos do 

seu público-alvo fazendo assim com que sejam preferidas e evidenciadas no segmento em que atuam. Essa tendência e o 

fato da empresa escolhida não possuir um posicionamento de marca definido nem tão pouco ter desenvolvido pesquisa 

sobre o assunto para melhor se comunicar com o seu público justifica a escolha da empresa como objeto de estudo. O 

trabalho apresenta considerações teóricas a respeito do tema e os resultados da pesquisa empírica a respeito da 

percepção de valor de marca dos consumidores da Brigaderia das Meninas. A principal contribuição é o entendimento 

dos anseios primários do publico para melhor direcionar os investimento de comunicação do cliente. 

PALAVRAS-CHAVE: Público-alvo;  Posicionamento; Comunicação integrada. 

  

TEORIAS DA COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO SOCIAL: CAMINHOS, BUSCAS E 

INTERSEÇÕES 

Hélio Augusto de Magalhães  

Este trabalho busca articular caminhos e interseções entre a Teoria das Representações Sociais e o campo das Teorias da 

Comunicação. Nosso objetivo é identificar os principais conteúdos expressos a respeito destes dois eixos temáticos, 

presentes em discursos institucionais e no cotidiano de pessoas e grupos sociais. A exposição será desenvolvida com base 

em pesquisa, observação empírica e contextos sociais/organizacionais, sugerindo a necessidade de uma revisão crítica 

das principais e tradicionais correntes da comunicação. Aponta ainda a necessidade de aprofundamento em estudos e 

pesquisas que possam mensurar as diversas possibilidades comunicacionais e enfoque nas representações sociais 

expressos nas mensagens institucionais e interações cotidianas entre pessoas e grupos sociais. 

PALAVRAS-CHAVE: Representação Social; Teoria da Comunicação; Cotidianidade. 



 

Direito 
 

 

EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA DE PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL 

Diogo Bernardino 

O trabalho investigou a evolução histórica do segmento denominado de capital de risco (private equity e venture capital) 

nos Estados Unidos e no Brasil. O objetivo foi demonstrar os fatores preponderantes para a evolução desta indústria 

financeira em ambos os Países. Também foram comparadas as estruturas jurídicas de funcionamento destes segmentos 

financeiros nos Estados Unidos (limited partherships) e no Brasil (fundos de investimentos regulamentados pela Comissão 

de Valores Mobiliários). O método utilizado foi o da pesquisa bibliográfica reflexiva. Identificamos que em ambos Países 

os investimentos em capital de risco surgiram: a) da necessidade de formas privadas de financiamento de 

empreendimentos em função da escassez de recursos públicos; b) após a regulamentação / incentivo estatal, com a 

criação de marcos jurídicos que conferissem segurança jurídica aos investidores; c) em função de um mercado de capitais 

desenvolvido, no tocante ao volume de negócios necessário à liquidez dos investimentos; e, d) do espírito empreendedor 

da população, assim entendido como a vocação para a pesquisa e para a assunção de riscos. Ao término do trabalho 

verificou-se a importância deste segmento financeiro para o financiamento de empreendimentos que tenham como mote 

a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos e que esta importante alternativa de crédito pode ser melhor 

explorada no Brasil, especialmente para o financiamento de empresas em áreas estratégicas, tais como, tecnologia, 

medicamentos, comunicação, infraestrutura e energia. 

PALAVRAS-CHAVE: Private Equity; Venture Capital; Capital de Risco. 

  

SINDORME DA ALIENAÇÃO PARENTAL  

Larissa Teixeira Alves Fagunes 

O trabalho tem por finalidade compreender como se desenvolve a Síndrome da Alienação Parental nos casos de 

separações entre pais e filhos, ou seja, em casos de Divórcio Judicial ou Separação de Fato. A metodologia adotada foi 

pesquisa bibliográfica, pesquisa jurisprudencial e legislação.  

PALAVRAS-CHAVE: Alienação; Dano; Separação. 

 

DIREITOS DO NASCITURO 

Cleunice Rocha Santana Freitas 

O Trabalho demonstra alguns direitos garantidos ao nascituro, tais como: Ser adotado, com consentimento do seu 

representante legal; receber doação, se aceita pelos pais; adquirir por testamento, se concebido até a morte do testador; 

ter um Curador ao ventre se o pai falecer e a mãe, estando grávida, não tiver pátrio poder, notando-se que, se a mulher 

estiver interdita, o seu Curador será o do nascituro; ver reconhecida sua filiação e até mesmo pleiteá-la judicialmente por 

seu representante; ter garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, com, por exemplo, direito à pensão por 



 

acidente profissional sofrido por seus pais; proteção penal garantindo-lhe a vida e o direito de nascer; direitos á imagem, 

alimentos gravídicos bem como, ao direito a ser indenizado pelos donos patrimonial e extrapatrimonial que vier a sofrer. 

Tendo em vista a lei por a salvo esses direitos desde a sua concepção. Diante da gama de direitos que possui o nascituro, 

o trabalho tratará especificamente do direito a imagem e o direito de ser indenizado pelos danos patrimoniais e 

extrapatrimoniais que vier a sofrer. 

PALAVRAS-CHAVE:  Nascituro; Direitos; Imagem. 

 

 

ORTOTANÁSIA: RESPEITO A VIDA 

Josciele Gonçalves Rodrigues  

Atualmente ser acometido por uma doença terminal não é sinônimo de morte rápida. Com o avanço da medicina vários 

métodos de tratamento de doenças até agora consideradas terminais, trazem uma nova perspectiva de prolongamento 

da vida.   O presente trabalho trata desta questão.  

PALAVRAS-CHAVE: Ortotanásia; Eutanásia; Vida. 

 

 

CONTRATOS AGRÁRIOS NUMA VISÃO NEO-AGRARISTA: A PROBLEMÁTICA DOS PRAZOS 

MÍNIMOS NOS CONTRATOS ATÍPICOS 

Aurélio Marcos Silveira de Freitas 

O presente trabalho propõe um estudo sobre os contratos agrários, seus conceitos, os princípios, sua estreita ligação com 

o Direito Civil, dando ênfase aos  prazos mínimos, mas não deixando de lado suas peculiaridades tão significativas. O 

contrato agrário pode ser considerado um mecanismo de manejo do homem agrário, dedicado a terra, mas porém, às 

vezes sem ela, que no interesse de cultivá-la  diretamente gerando renda e emprego,  ou então manobrá-la para 

subsistência, desenvolve atividades com  plantio, com semoventes, com a  locação de pastos, com a  roçagem de 

pastos,com o contrato de pastoreio, com o contrato de comodato e outros contratos agrários atípicos, que em tais 

circunstâncias,ante a inexistência de prazo mínimo estipulado em lei agrária, apresentam-se interessantes objetos de 

estudo. Uma preocupação que norteou esta dissertação e apresenta sua problemática é justamente a questão dos prazos 

contratuais mínimos para os contratos agrários atípicos. Se o Estatuto da Terra prevê a existência de prazos mínimos para 

as atividades agrícolas, pecuária e extrativa em contratos típicos de arrendamento e de parceria rural, não houve tal 

definição legal de forma específica para os contratos atípicos. Tais contratos, definidos pela doutrina como atípicos ou 

inominados, diferentemente da parceria rural e do arrendamento rural, não foram contemplados com peculiaridades, daí 

o estreitamento com o Direito Civil, sem quebrar a autonomia jusagrarista. E apesar de alguns doutrinadores entenderem 

que os contratos atípicos são pouco usuais no meio rural, e que por isto, deveriam ser aplicadas inexoravelmente as 

regras obrigatórias dos contratos típicos, sem maiores reflexões, data venia, com o devido respeito divergimos destes 

pensamentos, pois enxergamos sua densa presença no interior do país, em destaque, no estado de Goiás. Assim, buscou-

se dar uma interpretação mais consentânea com a realidade agrária, numa visão neo-agrarista. A intenção foi solucionar a 

omissão existente entre o prazo contratual mínimo previsto no Estatuto da Terra para os contratos de arredamento e de 

parceria, chamados de contratos típicos, diante dos denominados contratos agrários atípicos ou inominados, amplamente 



 

praticados na zona rural brasileira e que não podem ser objeto de aplicação in totum das normas obrigatórias do diploma 

agrário nacional, qual seja, dos prazos contratuais mínimos. 

PALAVRAS-CHAVE: Contratos agrários; Prazos mínimos contratuais; Neo-agrarismo. 

  

DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE DOS EMPREGADOS CELETISTAS DO BRASIL  

Lucas Mateus Fernandes 

O trabalho aborda a importância da existência de uma lei específica para a regulamentação do Direito de Greve dos 

empregados vinculados à Consolidação das Leis do Trabalho. O estudo também aborda como os tribunais nacionais 

decidem casos desta natureza mesmo com a ausência de uma lei específica sobre o tema. O método utilizado foi o da 

pesquisa bibliográfica reflexiva. No primeiro capítulo tratou-se da definição do Direito de Greve. No segundo capítulo, 

aborda-se sobre as convenções e acordos coletivos de trabalho, como instrumento preventivos de greves. No terceiro, 

são analisados casos e a postura adotada pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público sobre o assunto. Ao final, 

concluiu-se pela necessidade de uma lei específica para regulamentar a questão no País. 

PALAVRAS-CHAVE: Greve; Direito do Trabalho; Justiça do Trabalho. 

 

REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO: UM MAL NECESSÁRIO?  

Giselle Moreira de Souza Jesus 

O presente trabalho tem por objetivo compreender o instituto do Regime Disciplinar Diferenciado, para tanto, abordando 

primeiramente a origem histórica do direito punitivo do Estado, no âmbito mundial e Brasileiro. Também discorrendo 

sobre a dignidade da pessoa humana, que é violada neste instituto, e o direito penal do inimigo, que não é admitido no 

Brasil, porque o preso não pode ser punido pelo que ele pode vir a fazer, e sim, apenas pelo que ele já fez. Além disso, o 

trabalho traz a origem histórica do Regime Disciplinar Diferenciado, que foi motivado por lideres de facções criminosas, 

que mesmo encarcerados, continuavam a atuar dentro e fora dos presídios, refletindo na sociedade em um todo. No 

trabalho, também terá a exposição de como o regime disciplinar diferenciado surgiu, sua conceituação, suas 

características, particularidades, procedimento, quem poderá ser submetido a este regime e as hipóteses de cabimento. 

Igualmente, utiliza pesquisa bibliográfica e jurisprudencial para nos esclarecer sobre (in)constitucionalidade do instituto, 

trazendo a discussão se ele é ou não um mal necessário, para isso apresentando teses, opiniões e argumentos de ambas 

as posições e diversos autores, para entendermos melhor o tema e a divergência acerca do regime disciplinar 

diferenciado, haja vista, ser muito polêmico o assunto. 

PALAVRAS-CHAVE: Regime Disciplinar Diferenciado; (In)constitucionalidade; dignidade da pessoa humana. 

 

ASSESSORIA E APOIO JURÍDICO-CONTÁBIL PARA ACADÊMICOS DO NÚCLEO DE EMPRESAS 

JUNIORES E PROGRAMA DE INCUBADORAS  DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS  

Aurélio Marcos Silveira de Freitas 

Ser empresário exige a conjugação de fatores de produção adotados pela teoria da empresa, absorvida pelo Código Civil a 

partir de 2002. Dentre estes fatores é indiscutível a compreensão do papel dos recursos naturais, do trabalho e do capital  

na própria empresa. Aos empresários juniores que aqui são agasalhados e pesquisados compreendem a importância do 



 

planejamento jurídico-contábil. Abrir um negócio exige do seu sócio proprietário a maturidade para a organização do que 

é fazer, como fazer e onde fazer, evitando riscos que surgirão com ações trabalhistas, cobranças tributárias pelo governo 

e contentas desnecessárias com fornecedores da empresa, que levarão a longas ações judiciais. A empresa brasileira, 

conforme a atual conjuntura jurídica exposta no Código Civil/2002 é enxergada como um conjunto de bens, que se 

destina ao exercício da atividade negocial, com patrimônio que não pode ser abalado pela ausência de planejamento 

jurídico-contábil. A problemática levantada, procurar demonstra que a falta de  conhecimento destes itens causa o 

afundamento inexorável da atividade empresarial antes mesmo dos seus primeiros anos  de nascimento. Ser empresário 

exige muito mais do que vontade e empolgação. Exige também inteligência e percepção dos riscos que podem atingir o 

negócio. Enfim, a pesquisa e a análise de mercado, permitem demonstrar se há algum êxito sustentável e maduro do 

negócio, além da união pedagógica entre a prática e a teoria de sala de aula oferecida em cursos da Universidade 

Estadual de Goiás. . 

PALAVRAS-CHAVE: Empresa júnior; Conhecimento empresarial e jurídico; Êxito empresarial. 

 

 

LAVAGEM DE DINHEIRO  

Ramon de Sousa Oliveira 

O trabalho analisa a questão do crime de lavagem de dinheiro. O método utilizado foi o da pesquisa bibliográfica 

reflexiva. No primeiro capítulo foram abordadas as questões históricas e os crimes antecedentes relacionados. No 

segundo capítulo abordou-se sobre a Lei n. 9.613 - Lei da Lavagem de Dinheiro. No terceiro apresentamos a atuação do 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras, por meio da análise das Operações Monte Carlo e Sartiagra. 

PALAVRAS-CHAVE: Lavagem de dinheiro; Lei n. 9613 ; Movimentação financeira. 

 

 

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS: A FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO 

Winícius Siqueira Pinto 

O trabalho aborda a questão da sustentabilidade no âmbito dos contratos administrativos. A proposta é identificar se os 

contratos realizados com a administração pública observam os requisitos necessários à preservação da sustentabilidade 

ambiental. O método utilizado foi o da pesquisa bibliográfica reflexiva. No primeiro capítulo foram abordados os 

conceitos gerais relacionados ao tema: licitações, sustentabilidade e contratações públicas sustentáveis. No segundo 

capítulo foi analisada a legislação específica sobre o tema. No terceiro capítulo foram apresentados os princípios 

aplicáveis às licitações sustentáveis. Já o quarto capítulo discorre sobre os instrumentos e critérios para as licitações 

sustentáveis. 

PALAVRAS-CHAVE: Licitação; Sustentabilidade; Contrato administrativo. 

 



 

Economia 
 

GLOBALIZAÇÃO E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA AMÉRICA LATINA: UMA 

PERSPECTIVA COMPARADA. "FABIANI DA COSTA CAVALCANTE;  

Carlos Ugo Santander 

A temática ambiental e os conflitos socioambientais tornaram-se bastante relevantes a partir dos anos 70, tendo como 

marco a conferência de Estolcomo em 1972. Essa preocupação com a conservação dos recursos naturais e energéticos 

ganhou ênfase e fez com que o assunto entrasse para a agenda governamental de diferentes países. A temática tornou-se 

um campo extenso para as políticas públicas, mas sabe-se que a institucionalização da problemática ambiental não está 

relacionada apenas com a preservação do meio ambiente. Para tratar a respeito dos conflitos socioambientais é preciso 

considerar interesses que estão intimamente relacionados com a preocupação em investimentos para o desenvolvimento 

econômico. Dada a crescente gravitação dos problemas ambientais de alcance mundial sobre aqueles de caráter regional, 

nacional ou local e devido a carência de estudos comparados que permitam abordar os tais conflitos de forma concreta e 

estabelecer um marco teórico, este trabalho procura analisar, comparativamente, os conflitos socioambientais mais 

visíveis na mídia eletrônica, enfrentados nos diversos setores entre os países da América Latina ocorridos na última 

década, na perspectiva de criar uma matriz/tipologia sobre a natureza destes fenômenos e analisá-los dentro de um 

contexto da atual inserção das economias nacionais no mercado mundial, como parte do contexto da globalização. 

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento; Meio Ambiente; Economia. Economia  

 

A MANUTENÇÃO DO REGIME ESCRAVOCRATA NO IMPÉRIO APÓS A INDEPENDÊNCIA DO 

BRASIL 

Victor Paulo Archanjo de Paiva Tocantins Lino & Ana Luiza Souza Mendes 

Este trabalho explana as causas econômicas da manutenção do regime escravocrata no Brasil mesmo após a 

independência. Em um período de explosão de ideais modernos inspirados na Revolução Francesa, no qual a liberdade e 

igualdade entre os homens são exaltadas, a manutenção do trabalho escravo no Império do Brasil torna-se um ponto de 

contradição na história nacional. Mesmo com uma das constituições mais liberais da época, a Constituição Brasileira de 

1824, o trabalho escravo expande-se como nunca antes, transparecendo que as mudanças no campo ideológico não 

tinham atingido ainda, efetivamente, o campo social e a economia, sendo que continuava arraigada na exploração de 

trabalho forçado. No período de independência, as ideias liberais invadiram o Brasil com certas adaptações à realidade da 

elite que busca amparar a manutenção de seus privilégios sociais e financeiros frente aos revolucionários portugueses 

engajados na “recolonização”. A elite brasileira vanguardista do movimento de independência conclama para si o direito 

de liberdade política e comercial frente a Coroa Portuguesa, no entanto, reclama também, o ?direito? à posse de 

escravos, revelando assim, o caráter contraditório do processo de independência do Brasil. Assim foi empregada a análise 

de materiais textuais tanto de enfoque histórico quanto econômico, com a preocupação de identificar os pontos de 

intertextualidade entre os assuntos e o contexto temporal das obras de referência. O texto contribui para o leitor 

entender os motivos que não levaram o Brasil a experimentar uma mudança em sua estrutura socioeconômica no 

período pós-independência, permanecendo, nesse período, inerte em seu desenvolvimento econômico. 

PALAVRAS-CHAVE: Independência; Império do Brasil; Desenvolvimento Econômico. 



 

INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS GOIANAS - UMA ABORDAGEM TEÓRICA 

Gercione Dionizio Silva & Andréa Freire de Lucena 

A internacionalização, que pode ser definida como a procura por novos mercados que estão além das fronteiras 

domésticas, é um processo que está inserido na busca pela sobrevivência das firmas em um mercado competitivo. A 

atuação de uma empresa no mercado externo pode ocorrer através das mais diferentes formas, sendo elas dividias em 

dois tipos principais: a internacionalização produtiva e comercial. O presente artigo tem como objetivos conceituar o 

processo de  internacionalização das empresas, discutir os modelos teóricos e,   também, analisar preliminarmente as 

empresas goianas que realizam a internacionalização comercial e produtiva. Para alcançar os objetivos propostos foi 

realizado um intenso levantamento bibliográfico no Portal Capes de periódicos seguidos do fichamento dos artigos 

relevantes, bem como a criação de um banco de dados (Fonte Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, dados 2007-2011). A metodologia utilizada e o conjunto de objetivos propostos contribuíram para uma breve 

análise do processo de internacionalização das empresas goianas. Portanto, a breve análise feita do processo de 

internacionalização das empresas goianas leva-nos a crer que tal processo dentro do contexto goiano ainda é incipiente. 

PALAVRAS-CHAVE: Estado de Goiás; Internacionalização de Empresas; Empresas Goianas. 

 

 

ANÁLISE DA CONJUNTURA ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIÁS: ANO DE 2011 

Victor Balbino dos Santos; Marcos Eduardo de Souza Lauro; Edson Roberto Vieira e Antônio Marcos de 

Queiroz.  

Os principais motivos para a realização do trabalho consistem na importância de se entender a dinâmica dos preços, 

assim como analisar dados sobre os níveis de produção e comércio vigentes. Assim, através dos dados de inflação, 

pesquisa industrial e pesquisa do comércio, divulgados pelo IBGE, será analisada a conjuntura econômica de Goiás para o 

ano de 2011. O trabalho visa acompanhar e analisar os índices de inflação (IPCA e INPC), de produção industrial (PIM-PF) 

e de comércio varejista (PMC) das indústrias e dos produtos mais importantes para Goiás. Tem-se como intenção 

disponibilizar aos  universitários e à toda população, um entendimento mais claro através do uso de uma linguagem mais 

acessível. Como resultado da pesquisa, viu-se que as vendas do comércio varejista no estado fecharam 2011 em 7,4%, na 

série sem o ajustamento sazonal, enquanto o índice nacional atingiu 6,7% no mesmo período. Esse crescimento acima da 

média nacional pode ser creditado à produção industrial do estado que ficou acima da média do país e ao aumento dos 

preços de importantes produtos agrícolas produzidos em Goiás- como soja e milho. À respeito da inflação, Goiânia fechou 

o ano em 6,18%, abaixo da média nacional, 6,5%. Para o ano de 2011 o índice de inflação para Goiânia ficou abaixo da 

média nacional, enquanto que a produção industrial e o volume de vendas do comércio varejista aumentaram, sugerindo 

então uma qualidade para o estado. Goiás fechou o ano de 2011, então, sob boas condições de conjuntura econômica.  

PALAVRAS-CHAVE: Análise Econômica; IBGE; Estado de Goiás. 

ANÁLISE DA CONJUNTURA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS: SAFRA 2011-2012  

Marcos Eduardo de Souza Lauro; Victor Balbino dos Santos; Antônio Marcos de Queiroz; Edson Roberto 

Vieira. 

A principal justificativa para o trabalho reside no fato de que o setor agropecuário constitui-se de grande relevância para 

o estado de Goiás. Assim, através dos dados divulgados pela CONAB em seus levantamentos sistemáticos das safras de 

grãos e da cana-de-açúcar, será analisada a conjuntura agropecuária de Goiás para a safra 2011-2012, o trabalho tem 



 

como objetivo acompanhar e analisar os indicadores econômicos dos principais produtos relativos à agropecuária goiana. 

Como resultado da pesquisa observa-se que para a safra 2011-2012, a área plantada de grãos no Brasil aumentou cerca 

de 2% (em termos absolutos, 0,98 milhões de hectares). Além disso, o feijão e o arroz tiveram as maiores quedas de área 

em termos absolutos. Entretanto, a soja e o milho apresentaram as maiores elevações absolutas de área. Na mesma 

ótica, nesta safra, pode-se afirmar que a produção de grãos aumentou em 1,9%, destaque para o milho. A soja, o arroz e 

o feijão apresentaram as maiores quedas. A produtividade neste período apresentou queda de 0,1%. Quatro pontos 

podem ser concluídos com este trabalho: primeiro, as más condições climáticas do início da safra ainda deixam previsões 

de queda; segundo, a baixa dos estoques internacionais e a quebra de várias safras na América do Sul estão contribuindo 

para a expansão das culturas de grãos no Brasil; terceiro, tem havido uma crescente substituição das culturas de arroz e 

feijão pelas culturas de milho e soja e, quarto, houve a superação em termos absolutos da produção do milho em relação 

à soja. 

PALAVRAS-CHAVE: Produtos agrícolas; Índices da agropecuária goiana; Safras. 

  

PESQUISA E FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS NO ESTADO DE GOIÁS: O DESAFIO DA 

ECONOMIA ENQUANTO CIÊNCIA  

João Pedro Tavares Damasceno 

A economia é uma ciência e, como toda ciência, precisa estar envolvida com a pesquisa e a formação acadêmica. Goiás 

possui atualmente 7 (sete) instituições de ensino superior que oferecem o curso de graduação (bacharelado) em Ciências 

Econômicas. Entretanto, o Estado não possui nenhum programa de pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) 

nesta área. O objetivo desse trabalho é mapear a pesquisa e a formação em Ciências Econômicas no estado de Goiás, 

para identificar os potenciais e os desafios dessa ciência no estado.. A metodologia será a consulta do Portal da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a partir dos cursos  recomendados e 

reconhecidos pela instituição, e do Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). Goiás apresenta apenas 7 (sete) grupos de pesquisas cadastrados no Diretório de Grupos 

de Pesquisa do CNPq que trabalham temas relacionados a Ciências Econômicas e nenhum programa de pós-graduação 

?recomendado e reconhecido? pela CAPES. É possível que estes resultados sejam fruto das dificuldades, do desinteresse 

e do não reconhecimento da economia como ciência no estado, demonstrando um grande déficit em relação aos demais 

estados do Brasil.  

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa; Formação; Economia. 

  

 

ECONOMIA AMBIENTAL: MÉTODOS DE VALORAÇÃO AMBIENTAL 

Lais Helena de Lima, Marcus Vinicius de Abreu e Vilma Aparecida Domingos 

A solução do problema interação, meio ambiente e mercado é imprescindível para a qualidade de vida das pessoas, pois 

as sociedades precisam do mercado para ofertar os bens necessários para sua satisfação e também não podem ignorar o 

meio ambiente como fonte de recurso para produção e fonte de benefício direto ao seu bem estar. A solução tem de 

visar não só o curto prazo, mas também o longo prazo, pois a valoração ambiental está diretamente associada com o 

conceito de desenvolvimento sustentável onde não pode ser ignorado as demandas das gerações futuras. 

PALAVRAS-CHAVE: Economia; Valoração ambiental; Desenvolvimento sustentável. 



 

  

Engenharia Civil 
 

 

 

O USO DO AÇO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Hugo Sal Nunes & José Vitor da Cruz Galdino 

O Projeto de pesquisa tem por finalidade compreender o uso do aço na construção civil juntamente com o concreto. 

Pretende analisar ainda, o papel do engenheiro com o recurso do aço na construção civil. A metodologia a ser adotada 

será a pesquisa bibliográfica e um levantamento de todos os dados pesquisados durante o trabalho. Como resultado, 

espera-se compreender a importância do aço e do concreto na construção civil com finalidade de identificar os principais 

aspectos e benefícios dos mesmos, ao mesmo tempo, a valorização do profissional o engenheiro. . 

PALAVRAS-CHAVE: Aço ; Concreto; Engenharia Civil.  

 

 

CASAS SUSTENTÁVEIS 

Loanda Camargos Costa & Luanna Rezende Tobias 

O projeto de pesquisa tem como finalidade ajudar a minimizar os impactos ambientais gerados pelas construções civis. A 

metodologia adotada sera a bibliográfica. Como resultado, esperamos convencer a sociedade de que a casa sustentável e 

a melhor opção para o futuro.  

PALAVRAS-CHAVE:  Meio-ambiente; Sustentabilidade ; Construção civil. 

 

 

INSERÇÃO DAS MULHERES NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Bárbara Gomes Ferreira 

O trabalho tem como objetivo compreender a atução trasformação do mercado de trabalho, no qual as mulheres vem 

ganhando cada vez mais espaço e reconhecimento. Principalmente no âmbito da construção civil. Onde elas se sentem 

capazes de realizar um trabalho que antes somente era exercido por homens. Sobretudo, com qualificação.  

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres; Construção Civil; Mercado de trabalho. 



 

Engenharia Elétrica 
 

 

NOVAS FONTES DE ENERGIAS PARA MÁQUINAS  

Cleber Mendes dos Santos & Álex Vinicius dos Reis Freitas 

O Projeto de pesquisa tem por finalidade compreender os diferentes tipos de energias para máquinas em geral. Pretende 

analisar ainda, as diferenças de energias e suas aplicações não só em residências, mas na indústria. A metodologia a ser 

adotada será a pesquisa bibliográfica e a  pesquisa empírica a ser aplicada na compreensão de energias tanto para 

economia como formas alternativas de energias. Como resultado, espera-se compreender formas de como a energia é 

produzida, se é viável ou não se estar utilizando nas residências ou nas indústrias.  

PALAVRAS-CHAVE: Energia; Máquinas; Industria. 

 

 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA : SISTEMAS  

MARÍTIMOS 

Louise Cristina Ferreira & Gilberto Simões Gomes Junior 

O Projeto de pesquisa tem por finalidade apresentar uma fonte alternativa de geração de energia elétrica 

economicamente sustentável a partir da movimentação das ondas do mar, da força das marés e das correntes marítimas. 

A metodologia a ser adotada será básica, quantitativa e  pesquisa bibliográfica. Como resultado, espera-se demonstrar  as 

várias alternativas disponíveis para aproveitamento do potencial energético disponível.  

Energia limpa; Energia renovável; Energia maremotriz. 

  

 

SEGURANÇA DE TRABALHADORES EM ALTURA  

Gabriel Cirqueira dos Santos & José Carlos Alcântara Santos 

A pesquisa tem por finalidade compreender os riscos do trabalho em altura. Pretende analisar ainda, o papel e o espaço 

de atuação do engenheiro na conscientização dos trabalhadores no quesito de segurança em altura na sociedade 

contemporânea. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica. Como resultado, buscou-se compreender a 

metodologia dos trabalhos em altura, quanto a segurança dos funcionários que a executam. 

PALAVRAS-CHAVE: Segurança do trabalho; Trabalho em altura; Engenharia Elétrica. 

 



 

MAQUINÁRIO AVANÇADO: TURBINAS EÓLICAS 

Daniel Prieto de Almeida Gomes; Maycon Rodrigo Silva Guerreiro 

O projeto de pesquisa tem por finalidade compreender o funcionamento de um maquinário responsável por produzir 

energia através da força do vento. Pretende ampliar o campo de conhecimento da população em relação a uma área 

pouco divulgada no cotidiano do brasileiro. A metodologia utilizada será pesquisa bibliográfica a ser aplicada. 

PALAVRAS-CHAVE: Maquinário avançado; Energia eólica; Fontes de energia sustentável. 

 

Engenharia Mecânica 
 

 

 

BENEFÍCIOS PARA O CARRO FLEX E O CONSUMIDOR: UM ESTUDO SOBRE O USO DO 

ÁLCOOL E GASOLINA  

Fernando Jesus de Paula & Luiz Henrique Tiradentes 

O Projeto de pesquisa tem por finalidade compreender o processo entre motores flex e a gasolina. Pretende analisar 

ainda, as principais áreas automobilísticas. A metodologia a ser adotada será a pesquisa bibliográfica. Como resultado, 

espera-se compreender o funcionamento dos motores flex e qual a ação e reação com o uso dos bicombustíveis nesses 

motores, e também quais os benefícios para o consumidor. 

PALAVRAS-CHAVE: Motor flex; Automobilistica; Bicombustiveis. 

 

 

DESGASTE PREMATURO DE ENGRENAGENS E ROLAMENTOS EM REDUTORES DE 

VELOCIDADE  

Clodoaldo Figueiredo Oliveira & Franklin Pinheiro Oliveira de Paula 

O Projeto de pesquisa tem por finalidade compreender os motivos que levam ao desgaste prematuro das engrenagens e 

rolamentos nos redutores de velocidade. Pretende analisar e levantar as principais causas que geram o desgaste 

prematuro das engrenagens e rolamentos nos redutores de velocidade, visando a otimização e a melhor conservação do 

equipamento. A metodologia a ser adotada será a pesquisa bibliográfica e a pesquisa em redutores de velocidade para 

obtenção de dados e informações, que levem a causa do desgaste prematuro das peças. Como resultado, espera-se 

compreender os motivos que levam ao desgaste prematuro das engrenagens e rolamentos, o que resultará em 

precauções e informações de uso do equipamento, mas buscando sempre atingir o maior rendimento do mesmo. 

PALAVRAS-CHAVE: Redutores de velocidade; Desgaste prematuro; Engrenagens e rolamentos. 



 

Educação 
 

 

A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PRIVADA NO GOVERNO FERNANDO HENRIQUE 

CARDOSO (1995-2002): PRINCIPAIS MECANISMOS, POLÍTICAS, PROGRAMAS E AÇÕES 

Raissa Graziane Martins Silva 

O presente trabalho versará sobre a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I pertencente ao curso de Pedagogia da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. A temática a ser abordada neste projeto será sobre a expansão 

da educação superior privada no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), como forma de compreender, 

identificar, discutir e problematizar fundamentalmente os principais mecanismos, políticas, programas e ações durante os 

oitos anos de governo. Os principais objetivos do trabalho são: identificar e discutir os principais mecanismos políticas, 

programas e ações para expansão da educação superior privada, analisar e problematizar os dados da educação superior 

privada do período de 1995 a 2002, mapear e investigar o histórico da educação superior e mapear, analisar e 

problematizar a produção bibliográfica sobre a expansão do ensino superior privado brasileiro. O trabalho pauta-se na 

pesquisa quali-quantitativa pelo seu caráter exploratório, pela analise e problematização. Para chegar ao objetivo deste 

estudo, a pesquisa irá utilizar também da revisão bibliográfica. As principais fontes a serem consultadas para elaboração 

da pesquisa são: livros, dicionários, apostilas etc. Os resultados e as discussões da temática da pesquisa ainda não estão 

concluídas, pois há muito que fazer, investigar e verificar os dados referentes a expansão da educação  superior privado. 

Durante o processo preliminar da pesquisa percebemos que durante os oitos de governo do Fernando Henrique Cardoso 

que as políticas do setor educacional brasileiro foram contempladas pela ideologia neoliberal, que em seu discurso 

ressalta melhorar a educação do país. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação superior;  Expansão; FHC. 

 

 

O PAPEL INTERVENTOR DA ESCOLA CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA INFANTIL  

André Silva de Araújo; Cristiane Serpa dos Santos; Margareth Regina G. V. de Faria. 

O presente trabalho surgiu a partir do interesse e da curiosidade sobre as seguintes questões: como acolher, identificar, 

diagnosticar e lidar pedagogicamente com crianças e adolescentes vítimas da violência doméstica. A escola como 

extensão do núcleo da sociedade ? a família ? e instrumento de socialização, conscientização e formação de sujeitos, deve 

se posicionar com maior empenho sobre o fenômeno. Diante dessa problemática, objetivamos descrever como a escola 

identifica uma criança com sinais de maus tratos, e quais são os recursos que podem ser utilizados para intervir nesse 

contexto e como ela tem se posicionado em frente a essa questão.Foram realizadas oito entrevistas fechadas com 

professores de escolas municipais e estaduais de Goiânia. Os professores receberam informações sobre os objetivos do 

trabalho e os que concordaram assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os resultados das 

entrevistas mostram que os professores não são capacitados para reconhecer quando uma criança está sendo vítima de 

violência. Ficou evidente também que a escola não tem condições adequadas para ajudar uma criança vítima de violência 

pela falta de conhecimento técnico e apoio das autoridades e da sociedade, inclusive do Conselho Tutelar. Além disso, os 



 

professores relatam os alunos tem medo de contar sobre a violência que sofrem. Com isso, podemos concluir que existe 

uma grande dificuldade destas instituições e dos profissionais da educação em ajudar as vítimas e falta recursos como 

capacitação técnica e apoio social da comunidade e das autoridades para que possam intervir no combate a violência. As 

ações dentro da escola são muito tímidas e muitas se resumem em murais educativos e frases contra violência fixadas nas 

paredes, porém faltam atitudes mais concretas e eficazes. 

PALAVRAS-CHAVE: Infância; Violência; Educação.  

 

 

ALFABETIZAÇÃO DE SURDOS NA REDE REGULAR DE ENSINO EM GOIÂNIA: METODOLOGIA 

PARA AS SÉRIES INICIAIS.  

Alicivone Chaves Guimarães, Lorenny Barbosa Dantas, Marília da Silva Moraes, Michele Tahís Ribeiro Silva, 

Milena Aparecida da Conceição. 

Este trabalho tem por finalidade pesquisar sobre as metodologias utilizadas na alfabetização de surdos na rede pública 

municipal do município de Goiânia, analisando sua eficácia e deficiências. Isto por nos interessar em compreender este 

processo de ensino aprendizagem propondo-nos a analisar possível reformulação ou afirmação das metodologias 

utilizadas até o momento com os educandos surdos. Entendemos que estes sujeitos necessitam conhecer e apreender a 

língua portuguesa e se alfabetizar, simultaneamente, sem perder a identidade de sua língua materna, a Libras. Para o 

atendimento dos objetivos anunciados, prevê-se como metodologia tanto a pesquisa bibliográfica quanto a pesquisa 

campo em escolas da rede regular de ensino do município e na associação de surdos. Por meio dessa pesquisa espera-se 

não só entender, bem como, avaliar a ocorrência da alfabetização de surdos em Goiânia, conhecendo a realidade destes 

alunos e esforçando-nos em apontar soluções que possam suprir as necessidades do ensino e aprendizado dos mesmos. 

Como fundamento teórico central, optamos pelos seguintes autores: MÜLER, SASSAKI, MANTOAN, STAINBAK, CAMPBELL, 

ALVES, SALLES, entre outros. 

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização de Surdos; Metodologias; LIBRAS. 

 

 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E APRENDIZAGEM: PROCESSOS EDUCACIONAIS 

Raquel Maracaípe de Carvalho 

A Psicologia da Educação e do Desenvolvimento são áreas do conhecimento tanto da Educação quanto da Psicologia que 

estudam o desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos ou dimensões: físico-motor, biológico, intelectual, 

afetivo-emocional, social, desde o nascimento até a vida adulta. A partir dessa afirmação, buscou-se, neste estudo 

bibliográfico, investigar quais os aspectos que interferem positivamente e negativamente no processo de aprendizagem 

infantil. Assim, estudar o desenvolvimento humano é conhecer as características comuns de uma faixa etária, ou seja, o 

que é próprio ou ?esperado? de cada idade ou período do desenvolvimento. A concepção de ciclo vital adotada neste 

trabalho é a de Jean Piaget, em que o desenvolvimento humano é determinado pela interação de vários fatores como a 

hereditariedade, o crescimento orgânico/físico e o meio social. O problema que se coloca nessa investigação é o seguinte: 

quais os aspectos que interferem ou atrapalham o bom desenvolvimento da criança? A partir desse questionamento, 

fundamentou-se a discussão tendo como base o conceito de aprendizagem como processo de organização das 

informações e de integração do material à estrutura cognitiva. Esse estudo pautou-se também nos pressupostos teórico-



 

metodológicos da psicologia sócio-histórica de Vigotski. Conclui-se que para aprender é indispensável agir sobre o objeto 

da aprendizagem / conhecimento e, além disso, quem aprende é o aluno, sendo ele o sujeito de sua própria 

aprendizagem. O aluno aprende de forma qualitativamente diferente nas diferentes fases do seu desenvolvimento. 

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento infantil; Aprendizagem educacional; Processo cognitivo. 

 

 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA E MERITOCRACIA. 

Arthur Dunck Oliveira; Daviane R. Ribeiro 

O presente trabalho é fruto da disciplina Processos psicossociais I, ministrado no 6° período do curso de Psicologia da 

UFG, nele pretende-se compreender como se efetiva a lógica meritocrática presente na educação brasileira. Valle e 

Ruschel (2009) apontam para o fato de que a educação no país desde a década de 30 tem passado por um significativo 

processo de democratização, contudo, ainda distante de um modelo educacional justo e igualitário. Nesse sentido 

buscou-se compreender as injustiças e as próprias contradições do modelo meritocrático, no contexto da sociedade 

capitalista, presentes na educação.  Foi possível contatar que a lógica meritocrática camufla a relação individuo-

sociedade, atribuindo ao individuo todo o peso de cada ato seu, como se não existisse uma tensão constante entre o 

individuo e a sociedade da qual ele faz parte. Sob o discurso individualista (vencedores x fracassados) a meritocracia retira 

o caráter social das desigualdades e as naturaliza. Camuflam-se as relações sociais sob o discurso individualista de mérito 

e justificam-se as desigualdades que permitem uns sujeitos terem direitos garantidos devido a restrição de direitos dos 

outros. Evidencia-se que a meritocracia contribui para manutenção da sociedade de livre concorrência e de desigualdades 

sociais. E ainda que a lógica meritocrática da educação brasileira não oferece elementos que favoreçam a critica da 

sociedade, das desigualdades ou mesmo a tomada de consciência dos mecanismos ideológicos que reproduzem a 

dominação social por uma classe. Ao contrário, a meritocracia só favorece à lógica mercadológica, não contribuindo para 

a transformação da sociedade, mas apenas para sua reprodução. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Meritocracia; Capitalismo. 

 

O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE PARA AS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL NA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM GOIÂNIA EM 2012 

Elivânea Soares Araujo ; Gislene Barbosa Bueno; Maria de Jesus Gomes Pinho 

A escolha do tema se deu pela motivação de conhecer, analisar e investigar o atendimento educacional especializado aos 

alunos com deficiência visual nas instituições de ensino em Goiânia, verificando como está a qualidade desse 

atendimento. De acordo com Delou, et all ( 2008, p.134) ?busca-se através da inclusão social, integrar os deficientes 

visuais na sociedade para que vivam em harmonia com os demais, podendo estudar e trabalhar relacionando-se de modo 

a ao gerar qualquer tipo de conflito?. A relevância deste tema dentro da pedagogia consiste em ampliar as competências 

e habilidades do profissional da educação que tem seus horizontes ampliados e consigam atender as novas exigências 

legais assegurados na Constituição Federal de 1988 em seus artigos 205 e 208. A metodologia que será usada neste 

trabalho é de levantamento bibliográfico por meio de livros, artigos científicos, revistas, sites e uma pesquisa de campo 

com aplicação de questionários a fim de identificar, interpretar e analisar os resultados através de coleta de dados para 

obter informações que serão utilizados para esta investigação. Por meio da pesquisa campo busca-se investigar a 

estrutura física, os matérias didáticos de apoio, os treinamentos fornecidos aos docentes e os principais obstáculos 



 

enfrentados pelos alunos portadores de deficiência visual. Esta pesquisa de campo será realizada em escolas municipais  

de Goiânia.  Vale ressaltar ainda que este trabalho está em andamento e que a ainda não podemos apresentar 

conclusões. 

PALAVRAS-CHAVE: Deficiência visual. Inclusão; Pesquisa. 

 

Psicologia 
 

A PATOLOGIZAÇÃO DO COTIDIANO: UMA ANÁLISE DO LIVRO O ALIENISTA 

Stéfany Bruna de Brito Pimenta 

Este trabalho foi desenvolvido na disciplina de psicopatologia I do curso de psicologia da Universidade Federal de Goiás, 

sob orientação da Prof. Leyliane Oliveira Araújo Masson. Fazendo uma reflexão sobre a articulação entre psicanálise e 

literatura, o artigo parte da obra O Alienista de Machado de Assis para analisar em específico o modo patologizante no 

qual o personagem Dr. Simão Bacamarte lida com os fatos cotidianos. Tendo como foco as atitudes extremistas e ditas 

científicas desse caricatural personagem, busca-se fazer relações entre essa história literária e a própria história da 

loucura, as diferentes concepções construídas culturalmente e a forma na qual se lida, desde séculos passados até os dias 

atuais, com esse fenômeno ?misterioso?. O artigo foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica precisa e assim, 

utilizou-se, sobretudo, de artigos e capítulos de livros. Este trabalho não esgota todas as análises possíveis em O Alienista, 

tendo em vista que o escopo deste artigo limita-se a uma reflexão crítica da delimitação infundada de loucura e razão 

presente na narrativa e na realização de contrapontos com o que está posto na realidade: a busca científica em afirmar 

categoricamente aquilo que é a loucura, bem como seus limites. Assim, nessa análise chega-se ao pressuposto de que a 

ficção existente na obra machadiana tem muito a nos dizer acerca dos fatos ditos científicos na atualidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise e lireratura; História da loucura; Patologização do cotidiano. 

 

TREINAMENTO DOS COMPONENTES COMPORTAMENTAIS INADEQUADOS PARA A 

HABILIDADE DE FALAR EM PÚBLICO 

Wanderlei Ferreira; Nicolau Chaud de Castro Quinta. 

Os componentes comportamentais podem ser definidos como um conjunto de elementos, que compõe a habilidade de 

falar em publico. O ser humano é uma entidade dicotômica composta por pensamentos e expressões corporais que 

fazem parte de seu repertório, para sua habilidade social. Estes pensamentos e expressões nem sempre se apresentam 

de maneira adequada, fazendo necessário um treinamento para que os componentes comportamentais envolvidos 

nestas habilidades possam atuar de forma mais adaptativas, podendo assim diminuir sua intensidade ansiogênica na 

atuação de falar em publico. Este artigo propõe que o treinamento dos componentes comportamentais para a habilidade 

de falar em publico, proporciona ao individuo uma redução na ansiedade, tornando mais satisfatória a sua atuação e 

integração social. 

PALAVRAS-CHAVE: Treinamento; Componentes comportamentais; Ansiedade e falar em Público. 



 

COMPONENTES DO COMPORTAMENTO QUE SÃO OBSERVADOS PARA A DETECÇÃO DE 

MENTIRAS 

Layane Dantas 

Embora conceituar o que é mentira de fato não seja uma tarefa fácil, pois há vários tipos de mensagens falsas que não se 

caracterizam como mentira, muitos autores conceituaram sobre a possibilidade de detectar mentiras, observando os 

comportamentos. Alguns conceituam também a possibilidade de aprimorar a habilidade de detecção de mentira a fim de 

criar detectores precisos. Podemos observar comportamentos verbais, então devemos estar atentos ao conteúdo da fala 

para verificar se há ou não falas ambíguas, assim como observar o volume, o tom entre outros elementos da voz. 

Também há a detecção feita a partir da observação da expressão de emoções, um estudo onde são observadas micro 

expressões faciais. Junto com essas outras podemos observar também inúmeros  comportamentos não-verbais. Diante da 

leitura referente ao assunto surgiu a seguinte questão, se os detectores treinados atingem um grau de detecção 

considerável, pessoas sem sapiência empírica sobre o assunto também conseguem fazer, se sim com qual grau de 

precisão? E ao fazer o que estas pessoas alegam ser o principal motivo, ou  o que observaram para saber se alguém 

mente ou não? Ou seja, à quais componentes do comportamento as pessoas se apegam /observam para detectar 

mentiras, e se este é realmente válido. O presente estudo está em desenvolvimento e consistirá em fazer com que um 

grupo de pessoas assistam a vídeos de pessoas desconhecidas em que estas falam ou não a verdade e julgar quais delas 

mentiram , e assim descrever, qual comportamento da pessoa o fez afirmar que aquela mentiu.  

PALAVRAS-CHAVE: Mentira; Detecção; Comportamentos. 

 

 

TENSÕES DE GÊNERO E A COMPLEXIDADE DOS RELACIONAMENTOS AMOROSOS 

CONTEMPORÂNEOS 

Timoteo Madaleno Vieira; Alexandre de Paula Amorim & Laécio de Souza Guimarães 

O presente trabalho levanta a hipótese da existência de um ressentimento mútuo entre homens mulheres, capaz de 

afetar os relacionamentos amorosos contemporâneos. Tal ressentimento teria sido construído ao longo de uma história 

de tensões que passam pela construção social dos papéis de gênero. De um lado a cultura patriarcal e uma história de 

repressão e violência imposta sobre as mulheres, e de outro uma crise da masculinidade capaz de influenciar uma 

insegurança dos homens. Isso posto em um contexto global de instabilidade, marcado por uma cultura do hedonismo 

consumista e pelo medo frente à incerteza do futuro, aponta para um complicado cenário de transição, marcado por uma 

decadência do afeto e pela fragilidade dos laços mantenedores dos relacionamentos amorosos. O trabalho levanta 

algumas questões a isso relacionadas, ressaltando a importância de maior interesse pela investigação empírica dos 

fenômenos dos relacionamentos humanos situados na atualidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Tensões de gênero; Ressentimento; Crise do Afeto. 

  

RELIGIOSIDADE E BEM-ESTAR PSICOLÓGICO DE ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA 

Timoteo Madaleno Vieira; Daniela Sacramento Zanini; Alexandre de Paula Amorim 

O presente estudo avaliou a atitude religiosa, a interação entre religiosidade e formação em psicologia, e o bem-estar 

psicológico e físico de 168 estudantes de psicologia. Encontraram-se correlações positivas entre a religiosidade e o bem-

estar; posicionamentos negativos de professores frente à religiosidade; bem como conflitos entre crenças religiosas dos 



 

alunos e alguma abordagem de psicologia. Considerou-se a formação em psicologia como possível evento estressor 

diante do qual o conflito entre a religiosidade e a formação em psicologia pode se tornar um fator de risco. Discute-se o 

papel dos professores de psicologia na promoção da saúde e propõe-se que sejam desenvolvidas ações de prevenção da 

saúde dos alunos de psicologia. 

PALAVRAS-CHAVE: Fatores de risco e proteção; Religiosidade; Bem-estar psicológico. 

 

O ANTIGO E O NOVO MODELO DE CASAMENTO NO MUNDO EVANGÉLICO BRASILEIRO: 

UMA ANÁLISE CRÍTICO-REFLEXIVA NO CONTEXTO DA MODERNIDADE LÍQUIDA  

Timoteo Madaleno Vieira; Glaucia Ribeiro Starling Diniz 

O casamento evangélico tradicional delimitava uma relação heterossexual e monogâmica, fundado na crença de ter sido 

criado por Deus para procriação e completude existencial de homens e mulheres. O divórcio era aceito apenas em casos 

de adultério ou abandono de lar. As mudanças impostas pela Globalização, entretanto, estão influenciando a consciência 

e o etos dos crentes. Os novos casais estão assumindo a lógica das relações puras, como entendida por Anthony Giddens. 

A liberdade autônoma dos fiéis se sobrepõe à autoridade das tradições. Pesquisas recentes mostram que os casais 

evangélicos consideram a satisfação sexual como base para o casamento e têm se engajado em práticas sexuais antes 

proibidas. Apesar dos discursos conservadores ainda existentes, observa-se uma possível ruptura entre o discurso e a 

prática cotidiana. Nesse cenário este trabalho propõe que sejam realizadas pesquisas empíricas para melhor 

entendimento desse fenômeno de transição e adequação do mundo religioso à cultura laica globalizada. Considerando o 

possível aumento da demanda pela ajuda psicológica dos casais que se afastam da tradição e perdem o senso de 

segurança ontológica, o artigo pretende contribuir com a Terapia Conjugal e seu atendimento a esse público religioso. 

PALAVRAS-CHAVE: Casamento evangélico tradicional ; Novo modelo de casamento; Mundo evangélico brasileiro. 

 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: ESTÁGIO NO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURIDICAS - FACULDADES 

ALFA 

Valtrudes Arrais Santana & Margareth Regina G. V. de Faria 

Este trabalho buscou avaliar a eficácia da mediação em conflitos familiares, bem como experienciar o desafio de 

implantar o atendimento numa interface com os estagiários do curso de Direito das Faculdades Alves Faria. A mediação 

não deve ser comparada a outros métodos alternativos para a solução de litígios, pois esse é um processo pelo qual um 

3º facilita o diálogo e ainda auxilia na construção de soluções cooperativas com suas especificidades e particularidades 

para resolução do conflito. Estes devem ser compreendidos como parte da vida humana, sendo seu problema transferido 

para a forma com que serão enfrentados e resolvidos. Faz se necessário que o mediador tenha conhecimento dos 

processos de mediação que envolva os conflitos interpessoais, e, que irá deparar com visões diferentes sobre um mesmo 

ponto de vista.  Neste trabalho foi inferido que a mediação de conflito surgiu criando uma possibilidade de saída para se 

chegar a um consenso entre as partes em conflitos. Com isso foi possível perceber que a mediação é um método 

alternativo muito eficaz na resolução de conflitos. 

PALAVRAS-CHAVE: Conflito; Família; Mediação. 

"AI SE EU TE PEGO”: ANÁLISE SOCIOPSICOLÓGICA DO SERTANEJO UNIVERSITÁRIO 

Marcos Cristiano Dos Reis 



 

Este trabalho analisa o desenvolvimento do gênero musical sertanejo nas suas principais fases, detendo-se na ultima fase, 

a do sertanejo universitário. O sertanejo universitário, como um produto cultural reflete um importante aspecto da vida 

psíquica dos indivíduos modernos: a Síndrome de Aletofobia. O objetivo do presente trabalho é o de compreender  um 

aspecto da vida psíquica coletiva contemporânea por meio dos produtos culturais que são meios de reprodução deste 

aspecto. As mudanças estruturais da sociedade brasileira nos últimos trinta anos proporcionaram a possibilidade de uma 

relativização da ética tradicional. tais transformações, estruturais e éticas, refletiram sobre a produção cultural brasileira. 

O sertanejo universitário é um dos produtos destas transformações macroestruturais contemporâneas. O conteúdo das 

músicas do novo gênero refletem: a) a mudança no paradigma de relacionamentos românticos que são substituídos por 

um paradigma de relacionamentos sexualizados; b) a dinâmica de uma estrutura social baseada no medo de alienação do 

ego e no princípio da satisfação imediata. Pretende-se assim, por meio da análise de uma produção cultural, 

compreender a relação entre o processo de destradicionalização na sociedade contemporânea, o princípio de gratificação 

na estrutura dos relacionamentos conjugais e a síndrome de aletofobia. 

PALAVRAS-CHAVE: Sertanejo universitário; Destradicionalização; Síndrome de Aletofobia. 

 

FAMÍLIA E ESCOLA: INSERÇÃO DA CRIANÇA NO MEIO SOCIAL 

Fabiane Rodrigues de Oliveira & Juliany Gonçalves Guimarães de Aguiar 

No decorrer da história as famílias vêm se transformando, portanto as condições históricas e as mudanças sociais 

determinam a forma que as famílias se estruturam e se reorganizam para o cumprimento das funções sociais. Este 

trabalho teve como objetivo mostrar a importância do amparo da família e escola na prevenção do comportamento 

agressivo. A família  exerce papel fundamental no processo cognitivo, afetivo, intelectual e social da criança. Os 

atendimentos foram individuais e grupais, foi realizada a escuta individual, e realizada atividades em grupo como jogos, 

desenhos, pinturas com lápis de cor, massa de modelar, tinta guache, que objetivaram controlar o comportamento de 

agressividade. Os principais resultados encontrados corroboram com a teoria, onde crianças que crescem sem a presença 

dos responsáveis na escola apresentam condições impróprias no desenvolvimento. Conclui-se que as crianças são 

espelhos do que vivenciam em casa, têm muita dificuldade de seguir regras, a resolução de problemas é so com 

agressividade (bater, xingar, responder), são crianças extremante carentes devida a ausência da família. Acredita-se que 

por meio da proposta teórico-metodologica da psicologia social várias pesquisas poderão colaborar para o entendimento 

do fenômeno. Exemplo dessa proposta pode ser o estudo no campo Educacional das Representações Sociais, pois além 

de contribuir em estudos sobre a importância do amparo da família, e escola na prevenção do comportamento agressivo 

nos permite também pesquisar aspectos relativos à profissão: quem somos o que sabemos a quem prestamos apoio 

psicológico, que te tipo de apoio psicológico é prestado e qual seu significado no contexto social. 

PALAVRAS-CHAVE: Criança; Agressividade; Família. 

 

CASAMENTO E DIVÓRCIO NO BRASIL: DO TRADICIONAL AOS RELACIONAMENTOS 

LÍQUIDOS  

Stive de Castro Caçula & Timoteo Madaleno Vieira 

O numero de divórcios atingiu o seu maior índice segundo a divulgação do censo 2010. Cada vez menos a sociedade vem 

percebendo o divórcio como um problema. Este posicionamento parece alinhar-se com um tempo social que tem sido 

chamado de pós-modernidade ou, conforme Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida. O casamento como resultante de 

uma união estável e duradora vem cedendo espaço para um modelo de relacionamento instável em que o divórcio é visto 



 

como uma opção legítima para a busca da realização individual. Essa fragilidade dos relacionamentos está em destaque 

no presente estudo que tem como objetivo apontar alguns dos valores que os casais contemporâneos atribuem ao 

casamento. Trata-se de um estudo analítico-reflexivo das circunstancias que envolvem o complexo fenômeno do 

relacionamento afetivo humano. Para tal investigação, foram levantados dados estatísticos do CENSO 2010, além de uma 

revisão bibliográfica dos principais autores nacionais e internacionais que abordam o assunto. Conforme afirma a 

literatura, em acordo com evidências apresentadas pelo CENSO 2010, ocorre um enfraquecimento do poder de influencia 

das instituições tradicionais oriundas das religiões. As próprias comunidades religiosas e os núcleos familiares têm 

assumido os valores da modernidade líquida, aceitando o estilo de vida  da sociedade capitalista de consumo. Assim, a 

durabilidade dos relacionamentos estão cedendo espaço para a intensidade das experiências prazerosas e a busca da 

realização hedônica privativa de cada indivíduo. 

PALAVRAS-CHAVE: Casamento divórcio; Relacionamentos líquidos; Modernidade Líquida.  

 

 

 

QUALIDADE DE VIDA X SOBREPESO  

Renata Tomaz & Samara Raika 

Este estudo avaliou o índice de massa corporal (IMC) e sua relação com a qualidade de vida, de um grupo de funcionários 

de um hotel em Goiânia, foi aplicado o questionário WHOQOL e medido o IMC. Identificamos que a maioria esta com 

excesso de peso, 67% da amostra, provavelmente devido à má alimentação e ao sedentarismo, causado pela mudança de 

hábitos de vida da população brasileira. Observou-se também uma correlação, entre o IMC e a avaliação global da 

qualidade de vida, quanto menor o IMC melhor a percepção da qualidade de vida global (r= -,322; p= ,029). Confirmando 

estudos sobre o tema, que demonstram que o excesso de peso pode influenciar de maneira negativa a qualidade de vida 

das pessoas. 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida; Sobrepeso; Índice de Massa Corporal. 

  

 

A RELAÇÃO ENTRE COPING E AUTO EFICÁCIA EM ALUNOS DE PSICOLOGIA 

Renata Tomaz & Késia Barros 

Durante a formação acadêmica, o aluno de Psicologia poderá vivenciar momentos de ansiedade devido à carga emocional 

desencadeada pelo curso. É importante ressaltar que a auto-eficácia e as estratégias de coping auxiliam no 

desenvolvimento acadêmico, e consequentemente, no âmbito profissional. O objetivo desse trabalho foi investigar as 

estratégias de coping e as capacidades de auto-eficácia percebidas pelos estudantes de Psicologia de uma Instituição de 

Ensino Superior (IES) Privada.  Isso por meio de uma pesquisa quantitativa utilizando o CRI-A e o EAEGP. Os dados 

evidenciam uma correlação de Pearson entre auto eficácia e as estratégias de enfrentamento, a reavaliação positiva (r= 

0,202; p= 0,046) e a resolução do problema (r= 0,295; p= 0,003). Dessa forma, foi possível verificar nos estudantes de 

Psicologia, desta amostra, que quanto maior a auto-eficácia maior o uso das estratégias de aproximação. 

PALAVRAS-CHAVE: Coping; Auto eficácia; Alunos de Psicologia. 



 

ESTRATÉGIAS DE ENFRENATAMENTO EM FAMILIARES DE PACIENTES COM 

TRANSTORNOS MENTAIS EM UMA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA DE GOIÂNIA 

Renata Tomaz & Nayara Calaça 

O estudo teve como finalidade verificar as estratégias de coping que familiares de pessoas com transtornos mentais 

apresentam ao enfrentar seus problemas. Buscou analisar ainda, os níveis de estresse destes familiares diante do 

transtorno do ente em estado de internação. Os dados obtidos foram analisados através do estudo quantitativo, com o 

auxílio do SPSS 20.0, em uma amostra de 40 sujeitos, familiares de pacientes de uma Clínica Psiquiátrica de Goiânia que 

atende os pacientes por meio de convênios e pelo Sistema Único de Saúde (SUS).Os familiares apresentaram relação com 

a idade e a busca por apoio social(r = ,492), assim como com a reavaliação positiva do problema   (r = ,393), também 

destacaram a presença do familiar com transtorno mental sendo um dos eventos mais estressantes e difíceis dos últimos 

doze meses. Estes dados revelam a importância do suporte social na família de pacientes com transtorno mental. 

PALAVRAS-CHAVE: Coping; Transtorno mental; Internação. 

 

IMPLICAÇÕES DAS RELAÇÕES FAMILIARES E AMOROSAS NA ADOLESCÊNCIA SOB A 

PERSPECTIVA DA GESTALT-TERAPIA  

Kamylla D? Sá Caponi & Raquel Maracaípe de Carvalho 

A adolescência é caracterizada por várias transformações, as quais envolvem uma série de fatores, tais como os 

biológicos e culturais, contudo é uma manifestação singular que repercute sobre as emoções, pensamentos e 

relacionamentos. A psicoterapia é um processo contínuo de busca, compreensão e aceitação da própria realidade, assim 

como para compreender o adolescente é preciso olhar para ele da forma mais ampla possível, não incluindo apenas as 

transformações biológicas e psicológicas, mas também todo o contexto que está inserido. Dessa forma, o estudo em 

questão pretende compreender as diversas implicações advindas das relações amorosas e familiares no período da 

adolescência, através do olhar da Gestalt-terapia. A escolha dessa fase do desenvolvimento justifica-se pelos três clientes 

em psicoterapia serem adolescentes, como também ao fato de tal temática ser figura nas sessões acompanhadas. As 

sessões foram realizadas em consultórios da Clínica Escola ? Núcleo de Estágio e Pesquisa em Psicologia (NEPP) das 

Faculdades Alves Faria, durante o ano 2012, utilizando-se de conceitos e técnicas da abordagem, como por exemplo, a 

redução fenomenológica, a dramatização, o exercício de awareness, figura e fundo e o diálogo genuíno. Os resultados 

ainda estão sendo analisados, considerando que os clientes permanecem em processo terapêutico e o estudo está sendo 

construído, como também as implicações familiares e amorosas são observadas como complexas e de muitas 

possibilidades. 

PALAVRAS-CHAVE: Adolescência; Relações amorosas e familiares; Gestalt-terapia. 

 

A MÁFIA NO DIVÃ 

Ana Carolina Silva Moreira Nogueira  

Casos nomeados como “difíceis”, pacientes descritos como “de difícil acesso”, estas são algumas demandas que 

freqüentemente tem chegado aos consultórios psicanalíticos na atualidade. Obviamente, estas manifestações clínicas não 

são novas, seu rastreamento nos leva a um longínquo tempo. Contudo, a freqüência de seu aparecimento vem chamando 

a atenção de vários segmentos sociais e científicos.  As adicções, com sua dimensão compulsiva e disruptiva, fazem parte 

destes padecimentos psíquicos e convocam a psicanálise a contribuir para seu entendimento. A forma compulsiva de 



 

relação com o objeto (seja ele qual for) caracteriza fortemente a adicção. Este objeto assume caráter de necessidade para 

o sujeito, de forma que podemos pensar a adicção como uma patologia dos limites e da separação do objeto. O modo de 

relacionamento caracterizado como “adictivo” pode assumir muitas formas, visto que o objeto da adicção – objeto da 

pulsão – pode ser qualquer um, assim como Freud postulou. Na vinheta clínica a ser discutida neste trabalho, os “objetos” 

do paciente em questão eram as drogas ilícitas e o álcool.  

A interrupção repentina da análise do paciente, nos permitiu pensar em diversos impasses vivenciados em uma análise na 

qual a força devastadora e mortificante da Reação Terapêutica Negativa faz-se presente. O presente trabalho se inscreve 

nesta esteira de problematização buscando mostrar a contribuição da teoria psicanalítica tanto para o entendimento 

quanto para o manejo técnico dos casos aonde a reação terapêutica negativa e correlatos da pulsão de morte marcam 

seu território.  

PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise; Reação terapêutica negativa; Pulsão de morte. 

 

OS MECANISMOS DE DEFESA DENTRO DO PROCESSO ANALÍTICO 

Ana Carolina Nogueira & Mirella Martins Lima 

O artigo tem como objetivo principal, identificar a dinâmica relacionada aos mecanismos de defesa denro do processo de 

analíse, visto que existe uma relação entre os mecanismos e o processo de adoecimento ou de proteção contra conflitos 

gerados pelo individuo em diversas situações cotidianas e de certa forma são esses conflitos que levam o indivíduo a 

buscar algum tipo de psicoterapia. Essa investigação foi feita através de sessões de analise embasadas nos métodos 

psicanalíticos, descritas manualmente após o término das mesmas, com pacientes atendidos na clínica escola do NEEPP. 

Essas sessões serão a base da discussão relacionada aos processos citados, além das pesquisas teóricas pertinentes ao 

Assunto. Os mecanismos de defesa foram estudados principalmente por Ana Freud em O ego e os mecanismos de defesa 

e a principal caracteristica deles é que são incoscientes e surgem como proteção contra impulsos ou afetos que tragam 

algum tipo de angústia, a fim de se conseguir uma estabilidade emocional. É exigido um tanto de energia psiquica para 

que funcionem e claro que  o processo de defesa nem sempre é simples estando sujeito a falhas. Durante o processo de 

analíse o analista surge destruindo compromissos que mesmo patólogicos, mantinham a sintonia do ego, que é a 

instancia psiquica responsável pelos mecanismos de defesa, logo, o ego considera o trabalho do analista como uma fonte 

ameaçadora instalando mecanismos de defesa e utilizando deles a fim de não permitir que o analista tenha acesso ao 

principal  conteúdo que se basea a analise: os contéudo incoscientes. Outro ponto que deve ser considerado é que 

através da investigação dos mecanismos é possível identificar defesas utilizadas pelo individuo que podem estar ligados a 

psicopatologias. Os principais mecanismos discutidos aqui serão a Compensação, Deslocamento, Formação Reativa, 

Fantasia, Negação, Projeção, Recalque, Introjeção, Racionalização e Sublimação os mais citados na teoria psicanalítica. 

PALAVRAS-CHAVE: Mecanismos de defesa; Processo analítico; Ego.  

 

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA EM UM PACIENTE COM RETARDO MENTAL 

MODERADO:  UM ESTUDO DE CASO  

Keise Vidal dos Santos; Juliana Soares Dias. 

A fim de melhor compreender as funções cognitivas bem como o desenvolvimento da aprendizagem em pessoas com 

diagnóstico de retardo mental moderado, o artigo a seguir apresenta um estudo de caso de uma adolescente, com 15 

anos de idade cursando o sétimo ano do ensino fundamental em escola pública. Os instrumentos utilizados neste estudo 

foram entrevistas e testes neuropsicológicos que avaliaram QI e funções cognitivas, como também personalidade e 



 

aspectos sócio-afetivos. Os resultados apresentaram capacidade intelectual geral deficiente, memória levemente abaixo 

da média, se beneficiando da repetição para aprender e atenção seletiva e concentrada adequada para a idade. 

Apresentou ansiedade moderada e depressão grave, bem como vulnerabilidade afetiva, forte agressividade e 

hipersexualidade. Foi encaminhada a realizar psicoterapia cognitiva comportamental com ênfase no desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, controle da agressividade e hipersexualidade e o desenvolvimento de bons relacionamentos, 

assim como psicomotricidade e jogos com regras, para trabalhar autocontrole e socialização. Discutiu-se a ideia de 

Bautista (1997) que afirma que pacientes com esse tipo de retardo dificilmente alcançam o domínio de técnicas de escrita 

e leitura, já que os resultados da avaliação da paciente apresentaram capacidade de aprendizagem e desenvolvimento 

dessas habilidades.   

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação neuropsicológica; Retardo mental; Aprendizagem. 

 

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA EM UM EX. ADICTO (ATENÇÃO E MEMÓRIA): ESTUDO 

DE CASO 

Lilian Cristina Rocha dos Santos & Juliana Soares Dias. 

O presente artigo teve por objetivo investigar a partir da avaliação neuropsicológica as alterações cognitivas relatadas na 

literatura referente a atenção e memória, de ex. adictos, partindo do relato de um paciente encaminhado a Clinica Escola 

das Faculdades Alves Faria, do gênero masculino de 48 anos de idade com escolaridade média com histórico de abuso de 

álcool, maconha, crack e haxixe, desde a infância.  A avaliação foi estruturada de forma a abranger o maior número 

possível de funções, para um estudo completo do individuo, testes de personalidade também foram acrescentados a 

bateria escolhida, bem como os testes de rastreio. Como resultado de tal avaliação neuropsicológica, ficou claro que o 

paciente tem desenvolvimento diferenciado da maioria dos relatos sobre as alterações aqui investigadas, e apresentou 

como base desse desenvolvimento o apoio social ao qual é exposto.  

PALAVRAS-CHAVE: Atenção; Memória; Desenvolvimento. 

 

O CASO DE ELISABETH VON R: CONTRIBUIÇÕES PARA A CLÍNICA DA HISTERIA 

Daviane R. Ribeiro & Mariah N. Guerra 

O presente trabalho, fruto da disciplina Técnicas psicoterápicas III, ministrada no 7° período do curso de Psicologia da 

UFG, analisa o caso da Srtª Elisabeth von R., de Sigmund Freud (1893) com intuito de verificar, nos momentos iniciais da 

psicanálise, os elementos teóricos próprios da atuação do psicanalista que podem ser notados neste caso, mesmo que de 

forma pouco explícita, e que vão dar base para o desenvolvimento posterior (e contínuo) da clínica psicanalítica. A obra 

freudiana se constitui enquanto um construto teórico que partindo da prática clínica possibilitou a compreensão do seu 

objeto principal que é o inconsciente. Contudo, até a definição clara de tal objeto vários percursos foram traçados por 

Freud resultando em conhecimentos que contribuíram para a teoria e para psicologia como um todo. O cuidado com a 

singularidade e a busca pela verdade por meio da escuta do sujeito via clínica psicanalítica permitiram a Freud 

compreender o sujeito por uma perspectiva diferente daquela oferecida pelas ciências médicas. A psicanálise tem por 

pretensão escutar o que o sujeito do sintoma tem a dizer. A percepção de que as histéricas tinham algo a dizer que não 

poderia ser escutado apenas pela análise superficial do sintoma é definitiva para o desenvolvimento da psicanálise e para 

um novo modelo de escuta clínica. Nesse momento inicial ? ao qual nos limitamos ? a psicanálise está sendo construída 

como um todo e só depois é que ela será efetivada enquanto um corpo teórico, clínico e ético. 

PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise; Elisabeth Von R.; Histeria. 



 

CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE ADOLESCENTES: UM ESTUDO COM BASE EM DADOS DE UM 

JUIZADO DA INFÂNCIA  

Mariana da Costa Amorim & Timoteo Madaleno Vieira 

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de identificar as situações de risco vivenciadas por adolescentes consumidores 

de álcool, bem como verificar se há facilidade de acesso de bebidas alcoólicas para adolescentes. Foram analisados 

relatórios das atividades de trabalho dos Agentes de Proteção da Infância e Juventude, identificando-se também as 

dificuldades encontradas por estes na aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os resultados confirmaram a 

facilidade de acesso a bebidas alcoólicas e mostraram 16 situações de risco vivenciadas pelos adolescentes. A análise 

revelou, também, os locais preferidos por esses adolescentes. Identificou-se que nos locais onde é permitida a entrada de 

menores há maior número de ocorrências do que em locais isso não é permitido. Constatou-se que os fatores ?aquisição? 

e ?entrada e permanência? estão relacionados com as causas que favorecem o alcoolismo de jovens. Evienciou-se a 

tendência de descumprimento do ECA por parte dos estabelecimentos investigados. 

PALAVRAS-CHAVE: Adolescência: Alcoolismo; Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 

OS DESAFIOS DA CLÍNICA PSICANALÍTICA EM INSTITUIÇÕES: UM ESTUDO DE CASO 

Márcia Marques Lopes de Oliveira Pires   

A partir do atendimento realizado em uma instituição pública a um adolescente de 13 anos de idade, com deficiência 

visual, cognitiva e motora, procurou-se apresentar os desafios e impasses aos quais está submetido o analista e 

consequentemente o paciente. Verifica-se a incompatibilidade do discurso institucional com foco na quantidade de 

pessoas e no processo de reabilitação e/ou de aquisição de novas habilidades com o olhar do psicanalista, cuja escuta 

pretende reconhecer o lugar do sujeito como escultor de sua história singular, permitindo que se construa um percurso 

subjetivo sustentado pela transferência. Apesar dos impasses faz-se necessário que o analista esteja afinado com seu 

objeto, sabendo posicionar-se diante da demanda instituicional de forma a fundar em um espaço que através da escuta 

psicanalítica privilegie o sujeito.   

PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise; Instituição; Desafios da clínica. 

 

 

A INTIMIDADE NA CLINICA INFANTIL 

Raquel Moreira Rodrigues da Costa 

Episódios íntimos envolvem vulnerabilidade interpessoal, o que significa que a pessoa abre-se à possibilidade de crítica ou 

rejeição. O ambiente terapêutico facilita episódios íntimos que podem culminar numa relação potencialmente curativa, 

que pode promover transformações importantes no repertório do cliente. Contribui, ainda, para a compreensão de 

mudanças terapêuticas que podem ocorrer num tratamento psicológico estritamente verbal.  

PALAVRAS-CHAVE: Terapia Comportamental; Análise Clínica do Comportamento Relação terapeuta-cliente. 

 



 

ANALISE FUNCIONAL COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO NA CLINICA 

COMPORTAMENTAL 

Welington Paulino Rosario & Nicolau Chaud de Castro Quinta 

A historia da analise funcional como hoje a conhecemos começou quando Skinner (1935) propôs a contingência tríplice 

como idéia norteadora no entendimento que estão sobre o controle de suas consequências. Essencialmente, a análise 

funcional procura entender as interações entre os comportamentos estudados e as variáveis que a determinam, através 

de três perguntas: O que acontece? Em quais circunstancias? Com quais consequências? Estas perguntas são feitas na 

intenção de identificar variáveis que controlam o comportamento segundo o paradigma behaviorista. Embora pareça um 

trabalho fácil, responder estas perguntas não é tão simples, ou seja entender melhor o significado da contingência dos 

três termos como instrumento de investigação. Para uma aplicação satisfatória da análise funcional na clinica 

comportamental é preciso compreender tamanha importância do domínio da técnica, desde sua formulação a aplicação 

das possíveis intervenções. A análise funcional é a ferramenta pela qual o clinico analítico-comportamental interpreta a 

dinâmica de funcionamento do cliente que levou a procurar por terapia e que determina a intervenção apropriada para 

modificar as relações comportamentais envolvidas na queixa?. Assim este trabalho tem como objetivo a aplicação da 

analise funcional na clinica comportamental com intuito de avaliar sua utilidade de interpretação e avaliação dos 

fenômenos naturais em um estudo de caso específico realizado no Núcleo de Estagio e Pesquisa em Psicologia (NEPP) da 

Faculdade Alves Faria. 

PALAVRAS-CHAVE: Analise funcional; Clinica comportamental; Comportamento. 

 

 

PSICOTERAPIA ANALÍTICA FUNCIONAL (FAP) EVIDENCIANDO A RELAÇÃO TERAPEUTICA 

Fernanda de Fátima Francisco Paulino & Nicolau Chaud de Castro Quinta. 

O presente trabalho aborda a importância da promoção da interação do terapeuta e cliente evidenciando relação 

terapêutica. Para o sucesso e manutenção de qualquer relação depende do quanto é harmoniosa a sua interação sendo 

de muita relevância entre os amigos, familiares, relação de interesses profissionais dos líderes e colaboradores. A 

Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) tem sido considerada uma boa e inovadora proposta de intervenção, alcançando 

resultados. Fundamentada na obra de Skinner, com suporte teórico centrado no reforçamento, na especificação dos 

comportamentos clinicamente relevantes que são os comportamentos que podem ser observados, especificados e 

contados podendo ser no momento do atendimento no ambiente psicoterapêutico durante a sessão e também na 

generalização que é a forma de conduzir a terapia no mesmo ambiente no qual ocorreu o problema transferindo para a 

vida cotidiana. Assim a FAP apresenta um modelo de terapia que trabalha o aqui e agora, com um embasamento teórico 

analítico-comportamental e o foco dado para a relação terapêutica. Tudo que um terapeuta pode fazer para auxiliar os 

clientes ocorre durante a sessão. O modelo FAP diferencia dos modelos tradicionais de terapia comportamental, pois 

busca na relação terapeuta-cliente uma experiência tocante e profunda para que o cliente se sinta amparado para tal, e 

com isso prestar atenção e perceber os comportamentos clinicamente relevantes torna o terapeuta capaz de trabalhar de 

forma efetiva com a demanda do cliente apresentada. 

PALAVRAS-CHAVE: Psicoterapia Analítica Funcional;  Relaçãoterapêutica; Comportamento.  

 

 



 

ADOLESCÊNCIA E CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS 

Cleyre Messias Gontijo; Iraci Bispo da Luz & Leila da Silva Teixeira. 

O período da adolescência relaciona-se com certa indefinição entre a infância e a vida adulta, e por isso os adolescentes 

estão mais propensos a enfrentar crises nesse período, tornando-se vulneráveis. O álcool é uma substância psicoativa 

muito antiga e muito consumida. Verifica-se que é uma droga lícita e a mais consumida entre os jovens. Alerta-se para 

alguns possíveis problemas que podem ser causados pelo consumo excessivo e o risco da dependência. 

PALAVRAS-CHAVE: Adolescência; Bebidas alcoólicas; Consumo. 

 

 

CONSEQUÊNCIAS DA POLIVITIMIZAÇÃO 

Gelcimary Menegatti; Daniela S. Zanini; Margareth Regina G. V. de Faria; Allane Samire & Leulaine Reis. 

Nota-se o crescente interesse em pesquisas que abordam o impacto da vivência da violência na vida de crianças e 

adolescentes, porém muitos investigam apenas uma forma como o abuso sexual, negligência ou bullying. Sabe-se, 

entretanto, que os jovens estão expostos a mais de um tipo de violência no cotidiano. Diante disto, o presente estudo 

objetivou investigar as conseqüências para crianças e adolescentes que experenciaram múltiplos casos de violência.  Para 

tal, foram revisados sete artigos publicados entre os anos de 2000 a 2007. Estes estudos tiveram origem a partir de uma 

pesquisa com 2,030 sujeitos com idade entre 2-17 anos e que utilizou como instrumento base o Juvenille Victimization 

Questionnaire, um inventário  com 34 perguntas com o intuito de  investigar no período de um ano, situações de 

violência como o crime convencional, maus tratos infantis, violência entre colegas e irmãos, vitimização sexual, 

vitimização testemunhada e indireta. Concluiu-se que crianças e adolescentes que relataram quatro ou mais vitimizações, 

sujeitos estes denominados polivítimas, tendem a serem mais vulneráveis as adversidades, apresentarem altos escores de 

sintomas de ansiedade, depressão, agressividade/raiva, terem baixo desempenho acadêmico e maiores chances de 

reproduzir os mesmos ou diferentes episódios. Diante de tais resultados, enfatiza-se a importância da intervenção 

precoce em casos de vitimização devido as graves conseqüências e também  quebra deste ciclo.   

PALAVRAS-CHAVE: Crianças; Adolescentes; Violência. 

 

 

PERSONALIDADE, AUTO EFICÁCIA E SATISFAÇÃO EM VENDEDORES DE CONCESSIONÁRIA 

Kenia Martins & Margareth Regina G. V. de Faria. 

A cada dia as empresas têm buscado por profissionais que estejam em sincronia com os objetivos e metas que são 

estabelecidos, trazendo a organização resultados. Perspectivas a respeito de satisfação aprofundaram-se em investigar as 

representações que englobam o tema, apresentando questões como a personalidade do individuo e como esta pode 

trazer a este capacidade de enfrentamento, motivação e adequação ao ambiente, sendo um processo de escolha do ser 

exercer ou não determinadas funções. Neste sentido cabe alinhar o ambiente, a função ,necessidades e capacidade de 

enfrentamento  como fator primordial para este atingir o êxito de acordo com o perfil da personalidade e atribuições que 

o cargo possui. Bandura mostrou que a crença no nível de auto eficácia influencia vários aspectos da vida, pessoas com 

maior nível de auto eficácia analisam mais opções de carreiras e estas obtém maior sucesso profissional. Esta pesquisa 

visa identificar o perfil do consultor de vendas em concessionárias bem como até que ponto somos responsáveis por 



 

nossa satisfação e crescimento profissional, e se a auto eficácia pode ao decorrer da vida do individuo, crescer e fazer 

com que este se reconheça enquanto profissional satisfeito. A amostra possui 21 trabalhadores e suas respostas estão 

sendo analisadas por meio de questionários de satisfação, auto eficácia, marcadores de personalidade e dados sócios 

demográficos. 

PALAVRAS-CHAVE: Satisfação; Marcadores de Personalidade ; Auto Eficácia. 

  

 

TÉCNICAS COGNITIVAS E COMPORTAMENTAIS APLICADAS A UM CASO DE TRANSTORNO 

DE PÂNICO  

Milca Maria Vieira Gonçalves & Margareth Regina G. V. de Faria 

Este trabalho tem como objetivo, apresentar a eficácia da utilização das técnicas cognitivo comportamentais (TCC), no 

transtorno do pânico. Este trabalho e relevante porque atráves do uso das técnicas o paciente, aprende ter o controle 

sobre a hiperventilação durante o ataque de pânico, e a modificação dos pensamentos automáticos desadaptativos por 

pensamentos mais adaptados trazendo assim contribuições de qualidade de vida dos pacientes controlando, os sintomas, 

evitando os ataques do pânico e uso do fármaco. A participante foi uma paciente do sexo feminino, 20 anos, casada, 

escolaridade ensino médio completo, cuja profissão e vendedora. O procedimento incluiu uma avaliação de entrevista 

inicial e a intervenção propriamente dita (psicoterapia), sendo um encontro semanal, totalizando 5 sessões. Estas 

incluíram observações atividades para casa e procedimento, reestruturação, cognitiva, exame de evidências, 

questionamento socrático, utilização de registro diário do humor, registro de pensamentos disfuncionais e técnica de 

relaxamento. Os resultados obtidos consistiram melhora significativa com cinco sessões, ficando evidente que a 

psicoterapia aliada com a farmacoterapia alcançou excelentes resultados no controle da doença. 

PALAVRAS-CHAVE: Caso Clínico; Terapia Cognitivo-Comportamental; Transtorno do Pânico. 

 

 

RELAÇÕES ENTRE IRMÃOS ADOLESCENTES: SENTIDOS E SIGNIFICADOS 

Raquel Maracaípe de Carvalho 

Neste estudo, buscou-se apreender os sentidos e significados que irmãos adolescentes das classes populares atribuem à 

relação que se estabelece entre eles. A concepção de adolescência adotada neste trabalho é a de fenômeno construído 

social e historicamente, não sendo interpretada como uma fase natural do desenvolvimento humano. A presente 

pesquisa enquadra-se no tipo qualitativo e é pautada pelos pressupostos teórico-metodológicos da psicologia sócio-

histórica de Vigotski, fundamentados na perspectiva do materialismo histórico e dialético. Participaram como sujeitos 

cinco duplas de irmãos adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. Os dez irmãos foram entrevistados individualmente e, 

ao final das entrevistas, cada um produziu um desenho expressando a sua relação com o irmão. Posteriormente, 

participaram de dois grupos focais (GF), separando-se os componentes das duplas de irmãos, cada um tendo tomado 

parte em um grupo diferente: GF1 e GF2. Neste trabalho, buscou-se defender a seguinte tese central: os sentidos e os 

significados atribuídos pelos adolescentes participantes à sua relação com seu irmão são marcados por relações afetivas, 

que são os conflitos e a amizade. Conclui-se que a violência física ou verbal entre irmãos adolescentes foi desencadeada 

pelas relações de desigualdade e de assimetria entre eles. A amizade entre irmãos adolescentes configura-se em um 



 

aspecto importante das relações entre eles, e embora também haja conflitos, estas relações podem ser muito 

gratificantes e enriquecedoras para ambos.  

PALAVRAS-CHAVE: Adolescência; Psicologia sócio-histórica; Relações entre irmãos.  

DEPRESSÂO E HOMOSSEXUALIDADE FEMININA: CONFLITOS E CRENÇAS NO 

ATENDIMENTO CLÍNICO  

Macilda Maria Vieira &  Margareth Regina G.V. de Faria 

O objetivo do trabalho foi investigar as contribuições da Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) no tratamento da 

depressão. A através do estudo deste tema foi possível perceber o tipo de distorções cognitivas apresentadas em 

pacientes que sofrem com a depressão e, então, poder modificar essas distorções.  A participante do estudo era do sexo 

feminino, 29 anos, universitária do curso de letras. O procedimento incluiu uma avaliação inicial e a intervenção 

propriamente dita (psicoterapia), sendo um encontro semanal, totalizando 08 sessões. Os instrumentos utilizados foram; 

Observações, atividades pra casa e procedimento de reestruturação cognitiva, questionamento socrático, exame de 

evidências, utilização de registro diário do humor, formulário de prevenção de comportamento de preocupação, 

Inventário de Estratégias de Coping, contendo 66 itens que englobam pensamentos e ações que as pessoas utilizam para 

lidar com demandas internas ou externas de um evento estressante específico. Foi feito também o auto-registro de 

pensamento disfuncional, o qual propiciou o acesso e a modificação dos esquemas emocionais e cognitivos relacionados 

ao processo de separação, rebaixamento de auto-estima e tristeza. Os resultados apresentados foram, a redução dos 

sintomas que a paciente apresentava, pois a evolução de sua recuperação era evidenciada a cada sessão, o resgate da 

esperança e também de sua auto-estima. Diante disso conclui-se que a terapia cognitivo-comportamental tem uma 

grande eficácia no tratamento da depressão, seja concomitantemente com fármaco ou não. 

PALAVRAS-CHAVE: Terapia Cognitivo-Comportamental; Depressão; Homossexualidade. 

 

 

 

QUAIS SÃO AS VARIÁVEIS QUE DIFICULTAM A SEPARAÇÃO CONJUGAL? 

Thays Pires da Silva & Nicolau Chaud de Castro Quinta 

A separação conjugal no Brasil tem crescido gradativamente de 2007 até os dias atuais, segundo dados do IBGE. Devido às 

pesquisas realizadas para investigar os motivos do aumento nas separações é sabido os fatores da relação conjugal que 

mais desencadeiam a separação legal. No entanto, o presente artigo busca analisar as variáveis que dificultam o processo 

de separação conjugal de um ponto de vista psicológico em um estudo de caso. Foi realizada uma avaliação de análises 

funcionais dos comportamentos de uma paciente, separada há mais de um ano e que procurou psicoterapia para obter 

ajuda em se desvincular do ex-cônjuge. Foram detectados comportamentos de fuga-esquiva e variáveis que dificultaram 

o processo de separação, não no aspecto legal e sim aspecto psicológico e social. 

PALAVRAS-CHAVE: Separação conjugal; Análise do comportamento; Variáveis. 

 

 

 



 

A IMPORTÂNCIA DO APOIO DA FAMÍLIA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Marcela Cruz Ribeiro & Juliany Gonçalves Guimarães Aguiar 

Este trabalho parte do pressuposto que a família é fundamental no processo de construção da identidade e 

desenvolvimento da criança, sendo necessário o acompanhamento e suporte dos pais. Segundo Bock (1999), A família é 

responsável por reproduzir no interior da criança a cultura que a mesma internalizará. Então é importante mostrar o 

poder que os adultos e a família têm sobre a conduta que a criança adotará, pois a criança é dependente física e 

psiquicamente da instituição familiar e dos adultos. Desse modo, tem-se como objetivo principal investigar o que os pais 

pensam sobre a importância da família no processo educacional e psicológico das crianças. Os participantes do projeto 

foram os pais das 16 crianças selecionadas pela equipe pedagógica da Instituição CECOM e que participam do projeto de 

atendimento psicoterápico. A primeira proposta metodológica para investigação do objeto foi à realização de encontros 

psicoeducativos para discussão da temática, no entanto não houve adesão dos pais, pois os mesmos não compareceram 

aos encontros planejados. Procedeu-se então, para uma abordagem individual em que os pais foram convidados no 

horário de entrada e saída das crianças para a realização de uma entrevista. Partindo do universo das 16 crianças em 

atendimento conseguiu-se entrevistar nove pais. A partir das questões respondidas através do questionário notou-se que 

se trata de famílias humildes que possuem pouca informação, porém famílias trabalhadoras. Na maioria das vezes a 

ausência dos pais e a prática de comportamentos vistos como inadequados perante a sociedade perto de seus filhos, 

reflete na criança uma conduta vista como errada. Pois a criança tem o poder de absorção muito grande e tem os pais 

como espelho. E às vezes esses pais por possuírem pouco tempo, paciência e informação a respeito da importância que 

exercem no desenvolvimento e na prática de comportamentos nas vidas de seus filhos, os mesmos acabam agindo de 

maneira inadequada sem pensar nas consequências que causaram na vida das crianças. Então o objetivo foi que os 

mesmos refletissem a respeito da importância que exerciam perante as condutas dos seus filhos. 

PALAVRAS-CHAVE: Família; Comportamentos; Desenvolvimento. 

 

HABILIDADES SOCIAIS COMO INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO DA DEPRESSÃO NA 

TERCEIRA IDADE 

Raquel Maracaípe de Carvalho & Ana Paula dos Santos 

Estudos recentes a respeito da terceira idade apontam que o crescimento da população de idosos é um acontecimento 

mundial. A própria cultura do indivíduo é um fator que pode definir se ele terá uma terceira idade feliz. Pode dar a ele 

possibilidades de ver alternativas de envelhecer melhor que um indivíduo que não teve acesso as mesmas informações. 

Diante deste contexto, surgiu o interesse de se pesquisar a respeito da terceira idade. Esta pesquisa possui como 

objetivos avaliar se as habilidades sociais favorecem a prevenção da depressão na terceira idade, investigar se a 

sociabilidade entre as pessoas no grupo estimula resiliência, empatia, autoestima e a autoaceitação, observar se as 

experiências/vivências de cada idoso enriquecem o trabalho coletivo no relacionamento interpessoal. A questão principal 

que se coloca é se as habilidades sociais favorecem a prevenção da depressão na terceira idade?  A escolha desta 

população justifica-se pelo seu amento acelerado. Autores como Z.A.P. Dell Prette e Del Prette ressaltam que as 

habilidades sociais podem garantir melhor qualidade de vida. Foram realizadas entrevistas individuais com quatro idosas 

que participam de uma instituição pró-idosos no município de Senador Canedo ? Go. Esta instituição oferece atividades 

como passeios, forró e realiza reuniões sócio-educativas utilizando a técnica de grupos focais. Em cada reunião é 

trabalhado um tema direcionado para a terceira idade. Os resultados apontaram que as habilidades sociais contribuem de 

forma significativa para a prevenção da depressão na terceira idade e descresse o quadro. 

PALAVRAS-CHAVE: Habilidade social; Depressão; Terceira idade. 



 

ANÁLISE TURNOVER EM OPERADORAS DE CAIXA DE UMA REDE DE SUPERMERCADO 

Larissa Machado Andrade & Margareth Regina G. V. de Faria 

Este artigo se propõe a mostrar a importância do cálculo Turnover dentro do departamento de RH para um determinado 

setor dentro de uma empresa, visando a reflexão de novas estratégias para o setor onde existe uma alta rotatividade. As 

informações sobre os motivos  dos desligamentos foram coletadas durante seis meses, através de pesquisas de 

desligamento. Os motivos de desligamento foram analisados juntamente com o grau de satisfação e insatisfação dos 

mesmos. Os resultados obtidos, mostraram que a maioria dos motivos de desligamento e da alta rotatividade neste setor 

nem sempre era devido à insatisfação com o trabalho, mas sim por fatores externos como filhos e familiares. 

PALAVRAS-CHAVE: Turnover; Rotatividade; Satisfação no trabalho. 

 

PERFIL DAS FAMÍLIAS QUE OCORREM VIVÊNCIAS DE ABUSO SEXUAL 

Leulaine Reis Silva; Allane Samire; Daniela Zaninni; Margareth Regina G. V. de Faria & Gelcimary Menegatti 

O presente estudo objetiva revisar a literatura científica referente ao perfil das famílias nas quais ocorrem vivências de 
abuso sexual infantil, assim como da figura do abusador intrafamiliar. Considera-se relevante a compreensão da violência 
a partir de fatores históricos, culturais e situacionais, correlacionando com o padrão familiar que tende a repercutir na 
vivência de violência, pois esta tende a relacionar-se ao uso de força física ou psicológica contra a criança ou adolescente 
por parte de seus cuidadores. Também com vista à quantidade reduzida de estudos no país que tratem o perfil e 
características pessoais do perpetuador do abuso. O estudo adotará a pesquisa bibliográfica nas bases de dados: LILACS, 
MEDLINE e SCIELO, entre os anos 1996 a 2010. Utilizou-se o descritor: abuso sexual. Os dados obtidos sugerem a 
relevância do tema, pela recorrência das situações de abuso sexual em diferentes regiões do país, necessitando-se de 
mais pesquisas que busquem correlação de fatores sociais e relativos à saúde/doença dentro da problemática levantada. 
A violência existente na família atinge as diferentes camadas sociais e também afeta o desenvolvimentos físico, 
emocional e social de seus membros principalmente aqueles expostos à situação de violência sexual em si. Os dados são 
discutidos a luz da repercussão da vivencia de violência sexual na saúde de crianças e adolescentes. 

PALAVRAS-CHAVE: Abuso sexual intrafamiliar; Pesquisa bibliográfica; Violência. 

 

A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO ENQUANTO PESQUISA NA FORMAÇÃO DO LICENCIANDO EM 

PSICOLOGIA 

Alexandre Crispim Pires Doia; Arthur Dunck Oliveira; Daviane R. Ribeiro & Gabriel Silveira  

O presente estudo, fruto das atividades desenvolvidas no estágio de licenciatura do curso de Psicologia da UFG, parte da 

compreensão de estágio apresentada por Pimenta e Lima (2005/2006) com o objetivo de discutir a possibilidade de 

atividade de campo ser, para além de algo obrigatório para da formação do professor, uma possibilidade de pesquisa. 

Propondo o estágio como objeto da práxis, as autoras defendem a perspectiva de estágio como pesquisa. O estágio como 

pesquisa possibilitou a mobilização da formação dos estagiários futuros professores como pesquisadores, investigadores 

e analistas dos contextos onde o estágio se realizou - desenvolvimento de postura e habilidades de pesquisador, lhes 

permitindo compreender e problematizar as situações que observaram. Ao compreendermos o estágio como formador, 

próprio da práxis, em um movimento imbricado da teoria e prática, permitiu que nossa pauta de prioridade fosse manter 

a tensão dessa relação e não cair em dicotomia. O estágio permeou todas as disciplinas de licenciatura, passando a 

integrar o corpo de conhecimentos do curso, e não um componente ou apêndice do mesmo. Tal conhecimento envolveu 

estudo, análise, problematização, reflexão e proposição de soluções às situações de ensinar e aprender, não só na sala de 

aulas como também em outros espaços da escola. O estágio envolveu um verdadeiro e articulado projeto político 



 

pedagógico. Nesse sentido reconhece-se que por meio dessa práxis se constituiu um processo de incessante pesquisa, 

ensino,  aprendizado e a formação do professor em psicologia de forma ampla. 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio em psicologia; Licenciatura; Pesquisa. 

 

O DESAFIO DA GESTÃO DE PESSOAS NA RETENÇÃO DE TALENTOS ATRAVÉS DA 

MOTIVAÇÃO NUMA INDÚSTRIA METALÚRGICA 

Ranielle Pereira Rosa & Maria Aparecida da Silva 

Neste estudo serão analisados os desafios da gestão de pessoas nas organizações em reter talentos, utilizando a 

motivação como ferramenta em uma indústria metalúrgica. Nos dias de hoje não é apenas a empresa que escolhe o 

profissional, o profissional também escolhe a empresa para qual pretende trabalhar, sendo assim a gestão de pessoas 

tem papel fundamental em atrair e reter pessoas que manifestam os melhores desempenhos. O estudo irá discorrer 

sobre o resgate histórico e atualidades da gestão de pessoas, os conceitos e definição de competências, capacidade e 

talentos. A teoria, definição e conceitos sobre a motivação, e a retenção de talentos nas organizações. Os dados foram 

coletados por meio de uma pesquisa de campo, com a aplicação de um questionário elaborado exclusivamente para esta 

pesquisa. A escolha do instrumento se voltou para escalas quantificáveis que permite uma análise estruturada dos dados 

que foram respondidos pelos colaboradores da empresa pesquisada do setor industrial, de várias idades, sexo e diversos 

níveis hierárquicos, e de várias áreas da estrutura organizacional do setor industrial. O resultado da pesquisa oferece 

evidências sobre a insatisfação do colaborador diante os fatores pesquisados como: condições de trabalho, 

desenvolvimento profissional, comunicação, imagem da empresa e principalmente a liderança. No que justifica as 

intenções do colaborador deixar a organização. Para indústria pesquisada, investindo na preparação de seus líderes, terá 

resultados mais benéficos, aumento a motivação, satisfação e envolvimento afetivo dos colaboradores, contribuindo para 

permanência dos mesmos. 

PALAVRAS-CHAVE: Talentos; Organizações; Motivação. 

 

AUTOCONTROLE E ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS  

Diody Nogueira de Deus; Kariny Souza da Cruz Nogueira & Suellien Silva de Oliveira 

O presente trabalho baseia-se na seguinte pergunta: Se a criança tiver determinada variável a mais em seu ambiente, ela 

será capaz de adiar certa satisfação momentânea por um agrado mais a longo prazo? Utilizando-se do contexto de 

autocontrole, conforme a definição de Skinner de que o comportamento de autocontrole está direcionando a uma 

escolha entre respostas concorrentes que leva a uma consequência. O comportamento de autocontrole vai se 

caracterizando como aquele decorrente de contingências conflitantes, nas quais o indivíduo tem que escolher entre duas 

respostas com diferentes contingências. As contingências se referem às condições sob as quais uma conseqüência é 

produzida por uma resposta, ou seja, a ocorrência de uma conseqüência depende da ocorrência da resposta. Walter 

Mischel explana este tipo de conceito através de seu experimento – teste do marshmallow - em que o objetivo era medir 

se a criança conseguiria resistir ao impulso de comer o determinado doce. O presente trabalho foi motivado pelo modelo 

apresentado por Mischel que pode ser chamado de atraso de gratificação - esse modelo é também consistente na analise 

de Skinner (1953). Os resultados não mostraram influência da variável introduzida no ambiente para o comportamento 

de autocontrole. 

PALAVRAS-CHAVE: Autocontrole; Análise Experimental do Comportamento; Reforço. 



 

VITIMIZAÇAO SEXUAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS CONSEQÜÊNCIAS 

Allane Samire; Leulaine Reis; Daniela Zaninni; Margareth Regina G. V. de Faria & Gelcimary Menegatti 

O estudo teve como objetivo analisar a ocorrência do abuso sexual em crianças e adolescentes, frisando suas 

conseqüências físicas, sociais e psicológicas. Defini-se como toda conduta em que um menor é usado como objeto sexual 

por parte de um individuo em maior estágio de desenvolvimento. Gerando inúmeras conseqüências como traumas, 

diversos transtornos, ansiedade, inibição social, complexo de inferioridade, comportamento agressivo, enurese, 

encoprese, comportamento alimentar compulsivo, dúvidas sobre a orientação sexual e comportamento fortemente 

sexualizado. Na maioria dos casos procurando refúgio nos vícios, como álcool, cigarro e outras drogas, tornando-se um 

adulto mais propenso a ser vitima de estupro, ou seja, revitimizado. Ocorrendo em certos casos o contrario, passando de 

agredido, para agressor, repetindo o ato, como forma vingativa, ou por considerar absolutamente normal. O método 

utilizado foi à análise de artigos, nas bases de dados Scielo, APA. Resultado: Os casos de abuso ocupam o segundo lugar 

no ranking brasileiro de notificações, perdendo apenas para a negligencia e abandono, na maioria dos casos praticados 

por familiares, amigos e vizinhos, praticados na casa, ou na escola. A maioria dos vitimizados e revitimizados refugiam-se 

no consumo de drogas licitas e ilícitas, tornando-se adultos criminosos, marginalizados. 

PALAVRAS-CHAVE: Objeto sexual; Crianças e adolescentes; Revitimizados. 

 

 

IDADE ADULTA: MEIA-IDADE 

Regina Margis; Aristides Volpato Cordioli; Helen Bee & Raquel Maracaípe Carvalho 

A velhice é considerada assim como as outras etapas, uma fase do ciclo vital. Nela ocorre várias transformações tanto 

biológicas quanto culturais. A meia-idade é uma fase do ciclo vital que se estende aproximadamente dos 40 anos aos 60 

anos. A transição do adulto jovem para o da meia-idade é lenta gradual, portanto requer mais atenção aos cuidados. O 

texto não traz somente a compreensão das abordagens dessa idade adulta, das transformações, os pontos principais, 

como também as medidas preventivas para que ela seja executada de boa maneira. Além disso, a velhice tem suas 

características próprias e necessidades específicas. Portanto, o crescente conhecimento desses vários aspectos permitirá 

a todos os profissionais, o saber cuidar e como lidar com essa fase tão sensível e cautelosa.  

PALAVRAS-CHAVE: Meia-idade; Adultos; Velhice. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÔSTERES 
 

  



 

Administração 
 

 

O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO COORPORATIVA: UM ESTUDO DE CASO DA EMPRESA 

SYNGENTA 

Bruno Mariano dos Santos; Diego Felipe Costa de Magalhães Pereira; Josiméia de Oliveira Silva; Sebastião Batista Gomes 

de Faria. 

O presente trabalho tem como objetivo mensurar e comparar o nível de eficácia no processo de comunicação entre 

gestores e colaboradores da empresa Syngenta Proteção de Cultivos. A fundamentação teórica destaca a importância do 

processo de comunicação para uma troca eficiente de informações entre empresa e funcionário. Para tornar os 

funcionários influentes, integrados e informados do que acontece na empresa a comunicação interna é utilizada, e por 

meio dela que torna-se possível estabelecer canais que possibilitem o relacionamento ágil e transparente da direção da 

organização com o seu público interno e entre os próprios elementos que integram este público. Destaca-se também a 

importância da comunicação interna como ferramenta estratégica, neste momento o papel do líder como gestor e 

influenciador. O líder assimila e estrutura o processo de comunicação, para que o mesmo tenha a autoridade de exercer 

sua função e carisma para o conato mais próximo com seus colaboradores, assim tem-se um processo de comunicação 

mais dinâmico e com maior eficácia, tornando-se esse mais duradouro dentro das organizações.  

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Organização; Colaborador . 

 

  



 

Ciência da Informação 
 

MÉTRICAS DE SOFTWARE  

Ana Flávia de Oliveira 

Qualidade é a totalidade das características de um produto de software que lhe confere a capacidade de satisfazer às 

necessidades explícitas e implícitas. É o grau no qual um sistema, componente ou processo atinge os requisitos 

especificados. Para atestarmos a qualidade de um produto ou processo de desenvolvimento de software utilizamos 

métricas do software. As métricas de software referem-se a uma ampla variedade de medidas de software de 

computadores, uma métrica é a medição de um atributo (propriedades ou características) de uma determinada entidade 

(produto, processo ou recursos). É utilizada para garantir a qualidade do produto, avaliar a produtividade do processo, 

entre outros. Criada para oferecer a gerentes e profissionais técnicos á devida compreensão sobre o processo de 

engenharia de software e sobre o produto que ele produz. Uma métrica deve ser válida, quantificando o que queremos 

medir, confiável e pratica. Existem diversas métricas onde é possível avaliar vários critérios de um produto ou processo de 

desenvolvimento. Razões para se medir o software: Indicar a qualidade do produto; avaliar a produtividade dos que 

desenvolvem o produto; determinar os benefícios derivados de novos métodos e ferramentas de engenharia de software; 

formar uma base para as estimativas; ajudar na justificativa de aquisição de novas ferramentas ou de treinamentos 

adicionais. Os objetivos de se utilizar a medição de software e a utilidade das métricas são: entender: ajudam a entender 

o comportamento e o funcionamento de produtos de software; avaliar: utilizadas para determinar padrões, metas e 

critérios de aceitação; controlar: utilizadas para controlar processos, produtos e serviços de software; prever: utilizadas 

para prever valores de atributos. 

PALAVRAS-CHAVE: Engenharia de Software; Qualidade de software ; Gerenciamento da qualidade. 

 

SISTEMA PARA APOIO A DECISÃO PARA INVESTIMENTO NA BOLSA DE VALORES  

Guilherme Fonseca dos Santos & Joelma De Moura Ferreira 

A informação é o bem mais preciso atualmente, mas saber trabalhar a informação para tomar uma decisão precisa, 

estratégica e segura ainda é um privilegio para poucos. O Sistema de apoio a decisão (SAD), é uma ferramenta que 

possibilita a tomada de decisão com maior segurança para as empresas através de seu histórico, banco de dados e fatores 

externos, minimizando o risco e maximizando os ganhos. A bolsa de valores é uma instituição que trabalha com um 

grande fluxo de informação, dados e valores, que por sua vez, determinam a tendência do mercado mundial. Os 

investidores por sua vez, sentiam carência de ferramentas que os auxiliasse a analisar e prever o mercado de 

investimento, pois, por ser altamente mutável muitas das vezes a decisão de compra em ações eram tomadas de forma 

tendenciosa e abstrata. Vendo a necessidade de criar uma base solidada de decisão, os acionistas começaram a utilizar de 

Sistemas de Apoio a Decisão (SAD).  Com a aplicação do SAD no ambiente acionista, o mercado que é considerado de 

risco, se torna totalmente compreensível para o investidor. As definições, técnicas e software serão apontados nesse 

artigo com o intuito de mostrar a importância da informação e da tomada de decisão, não somente para o meio 

financeiro, mas para o mundo. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema para apoio à decisão; Investimento; Business Intelligence. 



 

Ciências Contábeis 
 

 

  

A IMPORTÂNCIA DO FLUXO DE CAIXA PARA AS MÉDIAS E PEQUENAS EMPRESAS 

Claudiane Brenda da Silva; Diogo Eleutero Silva; Evellyn Helena Caetano. 

A presente pesquisa tratará a importância em se utilizar o fluxo de caixa projetado como ferramenta gerencial nas médias 

e pequenas empresas, com foco na entrada e saídas de recursos monetários de uma empresa de um determinado 

período. De acordo com as pesquisas realizadas por empresas que fornecem apoio e suporte as micro e pequenas 

empresas, como por exemplo, diversas empresas apresentam falhas em seus processos gerenciais e financeiros, que em 

conjunto com demais problemas que ocorrem no mercado podem causar riscos e descontrole, o que consequentemente 

diminui seu tempo de vida no mercado. Como o fluxo de caixa atualizado de forma correta é bem possível prever, 

prognosticar os objetivos máximos de liquidez e rentabilidade para um período determinado em função de metas 

determinadas. Esses são os termos que o trabalho apresenta com uma metodologia teórica e de demonstrações de fluxo 

de caixa , bem como orientações aos empreendedores de como aplicá-lo, para uma gestão mais eficaz e diminuição de 

possíveis risco na empresa. Assim, a pesquisa buscará responder como a gestão do fluxo de caixa poderá influenciar no 

processo de tomadas de decisão e continuidade das médias e pequenas empresas? Para responder este questionamento, 

quanto aos meios de pesquisa, serão utilizados levantamentos, seleção e documentação de dados bibliográficos 

pesquisados em livros, revistas, artigos e sites que englobam o fluxo de caixa e o empreendedorismo individual. 

PALAVRAS-CHAVE: Fluxo de Caixa; DFC; Capital de Giro.  

 

 

AUDITÓRIA DE ESTOQUE: INVENTÁRIO FÍSICO (PRODUTOS PARA REVENDA) 

Poliane Evangelista dos Santos &  Eunisia Matos Barbosa 

As entidade/Organizações e Campanhas vem alcançando mercado cada vez mais, e aumentando os seus patrimônio, 

incluído os estoques que vão se evoluindo de acordo com as necessidades das empresas. É com esse desenvolvimento 

vem a importância de se ter um sistema capacidade e profissionais aptos na execução dos processos,  mas devido a 

grande movimentação existem, é profissionais com grande acumulo de funções, ocorrem erros e até mesmo fraudes nos 

estoques, sejam eles de matéria prima ou de produtos para revenda. Sendo assim necessário um profissional auditório 

contábil para estar acompanhando os processos, e realizando nos estoque/almoxarifados os inventários para assegurar a 

integridade das informações disponíveis nos dados contábeis, e evitando qualquer desvio dentro do setor de estoque. Os 

inventários são periódicos ou permanentes, podem ser realizados anualmente ao fim do exercício da empresa, e são 

obrigatórios. Estaremos também  fazendo também um breve resumo sobre a evolução da Auditoria Interna no Brasil e o 

Perfil do Auditor Contábil. 

PALAVRAS-CHAVE: Inventário físico; Auditória de estoque; Produtos para revenda. 



 

EM DEFESA DO VERDE E DAS VERDINHAS - CONTABILIZANDO O VERDE 

Heliene Silva Rocha; Patricia Vilaverde & Raquel Lemos Barbosa 

A profissão contábil desempenha um papel fundamental na modernização e internacionalização de nossa economia. E 

diante de tantas mudanças que vêm ocorrendo nas normas contábeis, a contabilidade ambiental é um novo ramo do 

conhecimento contábil , e que trata de discutir a questão ambiental no sentido de compatibilizar o crescimento 

econômico com a preservação ambiental. A contabilidade ambiental não se trata de uma nova contabilidade, mas de um 

conjunto de procedimentos de prevenção/proteção ao meio ambiente, e tem como objetivo gerar informações que 

envolvam a interação da empresa com o meio ambiente, e que sejam úteis para a tomada de decisão dos usuários 

internos e externos. A contabilidade e a gestão ambiental são discutidas em vários setores sociais e empresariais, pois a 

preocupação em preservar o meio ambiente está cada vez maior. Apesar da importância do assunto, o que se percebe é  

que o tema ainda tem muito a ser explorado. A contabilidade hoje não é mais um privilégio das grandes organizações, até 

as médias e pequenas empresas que pretendem implantar a gestão ambiental com êxito, terá de demonstrar a sua 

preocupação com o meio ambiente contribuindo para um futuro sustentável.      

PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade; Gestão ambiental; Sustentabilidade. 

 

ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NA REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA 

EMPRESA ACJ LTDA. 

Alessandra Maísa Vieira da Silva; Carlos Eurípedes Pereira Barbosa & Juliane Silva Franca  

A administração de uma empresa requer competência para um possível diagnóstico com problemas, analisando assim 

suas possibilidades de solução rápida e eficaz, tomar decisões seguras e com tudo conseguir implantar dentro do tempo 

todas as alternativas escolhidas, sendo assim, a administração financeira é um recurso usado para o controle em relação a 

entradas e saídas, tendo assim um ponto de equilíbrio entre os mesmos. Com isso, a empresa pode impor metas e 

objetivos de curto, médio e longo prazo, sabendo ao final do processo qual foi o resultado. O fluxo de caixa é uma ótima 

ferramenta para a tomada de decisão. Com o alto índice de competitividade no mercado, o fluxo de caixa tem servido 

para analise de custos e despesas das empresas, que cada vez mais vem procurando pela qualidade em seus produtos e 

serviços, com menos despesas e custos. A Demonstração dos Fluxos de Caixa, mostra com muito mais clareza as fontes e 

usos de fundos do fluxo de caixa, mostrando assim quanto aumentou ou diminuiu, além de fornece informações acerca 

das alterações no caixa e equivalentes de caixa da entidade dentro de um período contábil ressaltando as mudanças das 

atividades no fluxo de caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa são de suma importância para que se possam obter 

nos levantamentos os dados financeiros de forma precisa e confiável, controlando suas variações, tomando as melhores 

decisões financeiras através de seus resumos durante o período que foi estimado. 

PALAVRAS-CHAVE: Administração financeira; Demostração do fluxo de caixa; Reestruturação financeira. 

 

A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE AGRÍCOLA 

Daniel Rocha de Oliveira  &  Gabriel Pereira dos Santos 

O objetivo deste é demonstrar aos empresários do meio rural de que a contabilidade gerencial e sim um ferramenta 

indispensável uma vez que emitem informações necessárias para a tomada de decisão onde uma informação correta 

significa uma maior rentabilidade, da mesma forma quando omitida pode provocar desde um desequilíbrio financeiro 

como também o insucesso do negocio. Como também apresentar conceito, objetivos e finalidades, Estabelece-se a 



 

problemática acerca da utilização da contabilidade como ferramenta de gestão. O clima determina as épocas de plantio, 

tratos culturais, colheitas, escolha de variedades e espécies, vegetais e animais. O agronegócio é um dos setores da 

economia brasileira que tem apresentado crescimento significativo no decorrer dos anos, os empresários rurais tem visto 

essa evolução constante, porém tem ignorado o fator que irá contribuir para a redução dos custos e gestão do negocio, 

ou seja, um sistema operacional contábil para analise e evidenciação desses fatos. Com a expansão do agronegócio nós 

contadores precisamos ter conhecimentos específicos do negocio rural, logo devemos compreender em profundidade a 

realidade do setor, pois se tornou imperativo. Tendo em vista todo esse processo constatasse que a contabilidade rural e 

sim viável numa visão de longo prazo uma vez que fornece informações a fim de comparação em determinado período 

podendo assim fazer mudanças necessárias para o melhor aproveitamento do solo produtivo. 

PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade rural ; Tomada de decisão; Agronegócio. 

 

NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE X CONTABILIDADE FISCAL NO BRASIL 

Suellen Carvalho Pereira & Allan Willian Pereira 

A Contabilidade Internacional se diverge bastante entre as legislações brasileiras quanto a apuração de resultados de uma 
empresa. Sendo assim, o artigo tem o objetivo de demonstrar a divergência entre as duas situações usando com escopo 
as contas de arrendamento mercantil, depreciação e impermet se necessário. Será identificado as mudanças tanto de 
resultado, quanto patrimonial, antes e após a Lei 11.638 de dezembro de 2007 e aplicão dos CPC&Primes. Logo, esse 
trabalho foi iniciado, pois ainda há muita dificuldade entre os usuários na interpretação de cada um deles, não sabendo 
identificar a diferença e real importância de cada um. A Pesquisa ajudará na interpretação das demonstrações financeiras 
não só do Brasil, mas também de muitos  outros países que se adaptaram as Normas Internacionais (IFRS). 

PALAVRAS-CHAVE: Legislação internacional; Contabilidade fiscal; Demonstrações financeiras. 

 

O FATOR SOCIAL E HUMANO COMO MODO DE INTERPRETAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

CONTÁBIL E CONTROLE DO PATRIMÔNIO 

Adriano Resende e Silva & Daniel Barbosa da Silva 

O contexto social e humano é a razão essencial das mudanças do patrimônio, podemos perceber essa relação direta ao 
levar em consideração que as organizações como as empresas privadas, públicas, associações e etc. utilizam a 
contabilidade para obter informações sobre seu patrimônio a fim de perpetua-lo, aumenta-lo, ou controla-lo através dos 
registros fieis dos fatos contábeis que ocorrem dentro do contexto aqui citado. A intenção desse projeto é entender os 
limites entre a técnica da ciência contábil e a influência do meio que são as causas do movimento da riqueza das 
entidades. A evolução histórica da contabilidade denota como essa ciência nasceu para atender a necessidade do homem 
em conhecer seu contexto social, político e econômico para gerir seus recursos. À medida que a vida humana veio a se 
tornar mais complexa a contabilidade veio acompanhando essa complexidade. Passamos além do controle dos rebanhos 
como faziam as sociedades clássicas, como exemplo, os egípcios antigos, ao crescimento do comercio italiano a revolução 
industrial e ao avanço constante do capitalismo seguido do dinamismo das grandes fortunas movimentadas pelo mercado 
de capitais. A evolução histórica do homem fez com que ele modificasse tudo o que lhe cercava e para conseguir o 
domínio do meio em que o homem se encontra ele se tornou um ser científico ao qual as ciências foram de  total 
importância para seu desenvolvimento, sendo assim, podemos perceber que a contabilidade segue esse mesmo 
raciocínio, uma ciência utilizada pelo homem para compreender e sobreviver em um contexto dinâmico ao qual o próprio 
ser humano é o principal causador das modificações de seu patrimônio. 

PALAVRAS-CHAVE: Neopatrimonialismo; Célula social; Fatos contábeis. 

  



 

DEMONSTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE 

CARGA TERRESTRE NO ESTADO DE GOIÁS  

Dayanni Michelly Fernandes da Silva & Lourielson de Oliveira Cardoso 

Este trabalho de conclusão de curso, tem como objetivo principal verificar os efeitos do planejamento tributário, 

relacionando as formas legais e vamos utilizar um estudo de caso em uma empresa que atua no ramo de transporte de 

cargas terrestre no estado de Goiás, com o objetivo de analisar as formas de tributação dos impostos federais e estaduais 

afim de demonstrar se o planejamento tributário e capaz de gerar economia financeira nas empresas do setor de 

transporte, que contribuiu para determinar a forma de tributação menos onerosa para a empresa através de uma 

ferramenta licita. Nessa pesquisa descritiva, onde será analisada a forma de tributação utilizada pela empresa atualmente 

comparando o lucro real e presumido. O primeiro passo a seguir será realizar um levantamento bibliográfico das 

publicações  baseada em planejamento tributário métodos exploratório e documental, buscando identificar o regime de 

tributação mais vantajoso em atividades transporte de carga terrestre selecionado com finalidade de conhecer as as 

disposições teóricas existentes. O planejamento tributário e o meio legal de redução de carga tributaria. Nos tempos 

atuais, e a ferramenta necessária não só a qualquer empresa como também aos contribuintes pessoas físicas. 

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento tributário; Transporte de carga; Carga tributária.  

 

O PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA NOS CONTRATOS EMPRESARIAIS  

Ana Karla Sousa da Cruz Menezes 

O estudo analisa a aplicação do princípio da boa fé objetiva nos contratos empresariais. O método utilizado foi o da 

pesquisa bibliográfica reflexiva. No primeiro capítulo, foi analisada a normatividade dos princípios, suas funções e 

métodos de aplicação, bem como apontados os princípios contratuais mais importantes. No segundo capítulo, analisamos 

o contrato como elemento de obrigações jurídicas, suas classificações e regras mais importantes. No terceiro e último 

capítulo, analisamos as principais regras e características dos contratos empresarias, bem como a incidência do princípio 

da boa-fé objetiva nestes contratos. No final, foram apresentados julgados sobre o caso dos contratos de compra e venda 

antecipada de soja e a incidência do princípio da boa fé objetiva nestes contratos. 

PALAVRAS-CHAVE: Contratos empresariais; Princípios contratuais; Boa-fé objetiva.  

 

Educação 
 

A ESCRITA DE LÍDIA JORGE: METAFICÇÃO HISTORIOGRÁFICA E  GÊNERO NO ROMANCE 

PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO 

Elizete Albina Ferreira de Freitas & Pedro Carlos Louzada Fonseca 

Nossa proposta de trabalho objetiva compreender as particularidades do novo romance histórico português na 

composição ficcional de O dia dos prodígios e A costa dos murmúrios, da escritora portuguesa Lídia Jorge. Essas duas 

narrativas desconstroem a ideia romântica de estado-nação moderno, pois como observa Stuart Hall (2001), as 



 

transformações ocorridas nas sociedades no final do século XX estão fragmentando as paisagens culturais de classe, 

gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como 

indivíduos sociais, (HALL,2001, p. 9). Lídia Jorge participa desse contexto de metaficção historiográfica. A autora, diante 

da característica do romance envolvido com a Revolução dos Cravos, em que as narrativas encontravam histórias reais 

incorporadas em personagens fictícios, criou suas personagens baseadas na desmistificação dos heróis nacionais e dos 

arquétipos femininos. A leitura das obras analisadas impõe um acompanhamento contínuo da narrativa, em que o leitor 

se identifica com a capacidade de o narrador se transmutar em outro e aderir a diferentes personagens, focalizando e 

dando voz a cada uma delas, através da pluralidade de narrativas características do romance desencadeado após a 

revolução de abril em Portugal. 

PALAVRAS-CHAVE: Lídia Jorge; Romance português; Metaficção historiográfica. 

  

Psicologia 
 

A DOR DA PERDA DE UM ENTE QUERIDO DA FAMÍLIA NA PERSPERCTIVA DA GESTALT 

TERAPIA 

Maykel Caiser Campos; Raquel Maracaípe de Carvalho 

Este estudo tem como objetivo compreender, através do olhar da Gestalt-terapia, a dor sentida pelo indivíduo acometido 

pela perda de um ente querido. Esta perda, para quem vivia uma relação forte na família, provoca muitas vezes uma dor 

que talvez se inscreva entre as mais difíceis de suportar, o que faz com que o indivíduo se reduza inconseqüentemente. 

Diante dessa realidade existencial, a procura por uma psicoterapia surge como uma possibilidade de elaboração, de 

recuperação ou de reabilitação. Tal estudo se constitui importante para a prática clínica, pois possibilita uma maior 

compreensão sobre essa experiência da perda na família, enquanto grande demanda contemporânea. 

PALAVRAS-CHAVE: Dor da perda; Família; Gestalt Terapia. 

 

 

PODER DA INFLUÊNCIA 

Aryanne Sabrina da Silva; Camila Moreira dos Santos Melo; Carla Evangelista Araújo & Dayse Marianne e 

Silva Viana 

Na influência temos como arma a persuasão, para induzir a partir de um convencimento sutil, quase imperceptível; 

""Qual é o poder que isso tem nos ambientes sociais?"" é o que propomos apresentar. Dar uma visão clara de como e 

quando isso acontece no nosso dia-a-dia, poder perceber a influencia causada sobre nós, como servidores, filhos, alunos, 

namorado, amigo, e aprendermos como influenciar também. Enfim pretendemos abordar a influencia em sua totalidade 

(influenciando e sendo influenciado). 

PALAVRAS-CHAVE: Influência; Persuasão; Poder. 



 

ÁLCOOL X TRÂNSITO 

Daiana da Costa Garcês; Ana Caroline Freire, Renata Silva Rosa Tomaz 

O consumo de álcool e direção perigosa é alvo de alguns estudos acadêmicos e concepções de especialistas que se 

preocupam em ajudar na descoberta pelos motivos de tantos acidentes de trânsito, com traumas severos e muitas 

mortes. Para tanto, fez uma pesquisa bibliográfica baseada em  matérias publicadas em sites de artigos científicos, além 

das leis que regulamentam o trânsito. O estudo não teve a pretensão de apresentar considerações conclusivas, mas, 

refletir sobre a realidade estatística dos acidentes de trânsito, dos traumas provocados pelos acidentes em decorrência 

do consumo de bebidas alcoólicas, e que, de fato, a relação do álcool com a direção é muito perigosa. Quem bebe, 

segundo os médicos, têm reações imprevisíveis e alterações de comportamento. Portanto, é preciso inserir no contexto 

familiar, social e educacional das crianças a necessidade de atitudes responsáveis  no trânsito, somente assim, será 

possível mudar esse quadro. Vale sempre a máxima: quem vai dirigir não deve beber.   

PALAVRAS-CHAVE: Álcool; Trânsito; Morte. 

 

 

INTERVENÇAO PSICODRAMATICA NO TRATAMENTO DE UM PACIENTE COM TRANSTORNO 

TRICOTILOMANIA 

Renatha de Oliveira Barbosa & Renata S. R. Tomaz 

Este trabalho teve como principal objetivo demostrar a importancia da intervençao em casos de pessoas que sofrem de 

transtornos mentais, e a eficacia das tecnicas psicodramaticas na intervençao clinica, o que tras beneficios ao paciente 

melhorando sua qualidade de vida, facilitando seu precesso de vivencia e suas relaçoes interpessoais. O trabalho 

descreve uma intervençao clinica baseada nas tecnicas do  psicodrama, abordagem criada por Jacob Levy Moreno. A 

paciente foi atendida no nucleo de estagio de psicologia das faculdades Alfa, apresentava os sintomas do transtorno 

Tricotilomania. Tricotilomania é uma doença que é mais conhecida por seus sintomas do que pelo seu nome. Pessoas que 

sofrem desse distúrbio de controle de impulsos arrancam os fios de cabelo para controlar a ansiedade e o nervosismo. 

Algumas enrolam os fios no dedo para depois puxá-los. Nos casos mais graves acabam ficando calvas ou com grandes 

falhas no couro cabeludo. Na sessão psicodramática as etapas são bem semelhantes as do teatro espontâneo, são elas: 

Aquecimento, dramatização e compartilhar. As principais tecnicas aplicadas foram a auto apresentaçao e a inversao de 

papeis. Os resultados obtidos foram satisfatorios, o que garantiu melhora na qualidadede vida da paciente. O que 

reforçou a eficacia das tecnicas ultilizadas durante o processo, em intervençoes clinicas.  

PALAVRAS-CHAVE: Tricotilomania; Psicodrama; Inversão de papéis. 

 

 

 

            

 




