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Greyceane do Nascimento de Abreu 
Lima, Francisca Thaina Sousa do 
Nascimento, Francisca Raquel 
Ferreira de Sousa, Francisca Giselle de 
Oliveira Amaral, Maria Thais Morais 
do Nascimento, Ana Maria Martins 
Pereira  

O conhecimento das mulheres 
sobre o exame papanicolau: 

revisão de literatura ENFERMAGEM 

 
 
 

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR(ES) TÍTULO DO TRABALHO CURSO ÁREA Pág 

Maria Thais Morais do Nascimento, 
Calebe Timoteo Braga da Costa, 
Francisca Raquel Ferreira de Sousa, 
Francisca Giselle de Oliveira Amaral, 
Greyceane do Nascimento de Abreu 
Lima, Ana Maria Martins Pereira 

Violência obstétrica: conceito e 
considerações sobre as 

implicação no parto ENFERMAGEM 

 
 
CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

 

Antônia Camila Freire Rodrigues 
Gomes, Larissa Santana Ferreira, Joao 
Paulo Siqueira rocha, Karina Freitas 
Silva, Tatiane Coelho Quirino, Biltis 
Diniz Paiano 

Uma análise do código de 
defesa do consumidor sobre 

compras online ADMINISTRAÇÃO 

 

CIÊNCIAS 
HUMANAS 

 

Amália da Silva de Vasconcelos, 
Idelvan Teixeira Correia, Thifany 
Araújo Soares, Biltis Diniz Paiano  

A pandemia e o direito do 
consumidor ADMINISTRAÇÃO 

 
CIÊNCIAS 
HUMANAS 

 

Débora Soares Freitas, Clautides 
Caroline Lemos de Abreu, Laura Rilary 
Silva Jorge 

Os desafios da atuação da 
fisioterapia na atenção 
primária: um relato de 

experiência FISIOTERAPIA 

 

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

 

Manoel Gomes Oliveira 
Direito de Personlaidade: 
Pessoas sem Registro Civil DIREITO 

 
CIÊNCIAS 

HUMANAS 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

DIGESTÃO DOS LIPÍDIOS EM RUMINANTES 
 

Renner Leandro Marinho Brito, Lucas Barroso Lins, Alef Diego Ferreira Andrade, Letícia Linhares de 
Sousa 
 
Curso: Medicina Veterinária 
 
A digestão de lipídios em ruminantes é um estudo para os produtores, conhecer os benefícios para os 
animais e como ele atua beneficamente para o animal, até mesmo nas épocas mais quentes do ano, 
ou seja, no verão. 

 
ÁCIDOS GRAXOS NA ALIMENTAÇÃO DE CÃES E GATOS 

 
Ana Valéria Bezerra, Arthur Castro Fernandes, Bárbara Heliodora Nascimento Fontenele, Bianca 
Rodrigues de Almeida, Letícia Ellen de Sousa Santos, Diógenes de Queiroz Dias 
 
Curso: Medicina Veterinária 
 
Com o intuito de entender melhor o papel dos ácidos graxos na alimentação de cães e gatos este 
trabalho foi desenvolvido. A pesquisa se deu através de trabalhos acadêmicos e livros. 

 
DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS EM RÉPTEIS DE CATIVEIRO 

 
Ana Victoria Silva Leite, Bianca Alves Pereira, Hellen D'avyla Nobre Brito, Larissa Pinho Mota, Samantha 
Gomes da Silva, Diógenes de Queiroz Dias 
 
Curso: Medicina Veterinária 
 
Os répteis (a classe reptilia) são divididos em 4 ordens e consistem em aproximadamente 6000 espécies 
no mundo. Sabe-se que a saúde de um réptil em cativeiro está devidamente relacionada com o modo 
o qual é criado. O resumo tem o objetivo de relatar algumas patologias decorrentes de má nutrição e 
também de manejo inadequado. Seu objetivo é orientar os criadores e os estudantes sobre o manejo 
adequado e a alimentação ideal das espécies da classe reptilia. Além de conscientizar sobre os 
problemas de saúde causados pela criação inadequada. O estudo para a elaboração do resumo foi 
guiado através de pesquisas realizadas em artigos científicos e livros didáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA DE TAURINA NA DIETA DOS GATOS - UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Antônio Arthur Sousa de Almeida, Cauan Pedro Sampaio, Isabel Iris Alves Brito, Luiz Felipe Lopes 

Borges, João Victor Rodrigues Sena 

 

Curso: Medicina Veterinária 

 

Introdução: Os gatos são pets cada vez mais comuns no país. Cresce ainda mais as pesquisas e estudos 

acerca da alimentação desta espécie, já que possuem peculiaridades e inabilidades nutricionais. Como 

este felino é um carnívoro obrigatório, sabe-se que dietas veganas ou pobres em proteínas podem 

ocasionar a deficiência de taurina. A taurina é considerada um aminoácido essencial, pois é sintetizado 

em níveis baixos no organismo do gato, é dificilmente armazenada nos tecidos, e depende da cisteína 

ácido-sulfínico descarboxilase para ser produzida. Este aminoácido realiza funções extremamente 

relevantes, alguns exemplos sendo a formação dos sais biliares, a manutenção do metabolismo e de 

alguns órgãos, por isso sua carência pode levar a graves quadros clínicos. Objetivo: Este estudo tem 

como objetivo evidenciar os malefícios da deficiência de taurina na dieta de gatos. Metodologia: Foi 

selecionado minuciosamente para auxiliar esse trabalho artigos e estudos de mestres, doutores e 

especialistas em bioquímica, através de uma rigorosa leitura, estudo e coleta de danos nestes artigos, 

após isso, o trabalho em questão foi redigido pelo grupo. 

 

LEVANTAMENTO DE PLANTAS MEDICINAIS USADAS NA  ETNOVETERINÁRIA NO NORDESTE 

BRASILEIRO 

 

Ayla Ingrid de Lima Damasceno, Naiane Braga Vieira, Sabrina Alicia Queiroz do Nascimento, Diógenes 

de Queiroz Dias. 

 

Curso: Medicina Veterinária 

  

O presente estudo aborda a etnoveterinária e suas plantas medicinais, objetivando reunir e revisar 

informações nessa área que é pouco explorada dentro da terapêutica de animais. A metodologia foi a 

análise e interpretação de trabalhos científicos retirados do Google Acadêmico. 

 

ESTUDO DE RINOTRAQUEÍTE VIRAL FELINA, MANEIRAS DE PREVENÇÃO 

 

Eniuse Daltro Vasconcelos, José Wagner de Farias Gomes, Kimbilly Rogerio da Costa 

 

Curso: Medicina Veterinária 

  

A Rinotraqueíte viral felina é uma doença do trato respiratório superior de felinos, causada pelo 

herpesvirus felino 1, este estudo tem como objetivo informar a população de como prevenir a 

rinotraqueíte,  Metodologia: O estudo foi conduzido através de pesquisas de artigos acadêmicos 

disponíveis no Google Acadêmico e feita a identificação das principais ações de prevenção da doença. 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E SUA IMPORTÂNCIA NA ALIMENTAÇÃO DE EQUINOS 

 

Mayara dos Santos Paz, Giselle do Nascimento Lopes, Francisco Bruno Costa Amaral, Vitória Silva de 

Souza, Diógenes de Queiroz Dias 

 

Curso: Medicina Veterinária 

 

Introdução: Os ácidos graxos essenciais são aqueles que não são produzidos pelo organismo animal, 

devendo, portanto, serem fornecidos em sua dieta. Existem dois tipos de ácidos graxos essenciais, são 

eles: ômega – 3 (ácido linolênico), encontrado principalmente em óleos de peixe; e também o ômega 

– 6 (ácido linolênico) tendo como principal fonte alimentar os óleos vegetais como, o de girassol, milho 

e soja. Objetivo: Indicar quais são os ácidos graxos essenciais e abordar a importância desses ácidos na 

alimentação de equinos. Metodologia: Este estudo foi produzido por meio de análise de artigos 

científicos, acadêmicos e portais de informações disponíveis na internet, com foco em manejo de 

animais de grande porte em zona rural. Resultados e discussões: Por ser considerado fonte de energia, 

os ácidos graxos essenciais tornaram-se uma substância comum na alimentação de equinos pois, 

aumentam a necessidade energética da dieta e atuam, principalmente, melhorando o sistema 

imunológico desses animais. Considerações finais: Foi percebido através do estudo que tanto o uso do 

ômega 3 como o uso do ômega 6 na alimentação de equinos se tornam essenciais para esses animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

O PAPEL DA ATIVIDADE DA ÁGUA NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 

 

Hiasmyn linhares de Sousa, Yasmin Cristiny Moreira de Oliveira, Gessica Nascimento de Sousa, Glória 

Ketlen, Abreu Sales, Luana Alice Marques Linhares   

 

Curso: Medicina Veterinária 

 

Introdução: Assegurar as características e propriedades dos alimentos é um fator que exige cuidados 

únicos durante o processo de produção. Sendo assim, um dos cuidados importantes e necessários ao 

alimento se encontra a favor da Atividade da Água (Aw), que está relacionada com as propriedades 

físico-químicas dos alimentos, caracterizando uma medida de cautela quanto à qualidade e 

produtividade da indústria. Assim, a água, nutriente extremamente importante para a vida, é 

responsável por realizar o transporte de substâncias entre as células, retirar moléculas tóxicas, 

estabilizar a temperatura corporal e participar de reações químicas e enzimáticas no alimento. 

Objetivos: A importância da água está na sua relação com a conservação dos alimentos. Então, 

reconhecer que a mesma é o principal nutriente disponível no planeta, sendo o mais utilizado pelos 

seres vivos, torna-se um conhecimento amplo e relevante, que a importância dessa substância vai além 

do consumo próprio. Nesta perspectiva, este artigo trás por finalidade levantar questões sobre a 

utilização dessa técnica na indústria e explicar a sua importância de atuação. Metodologia: O estudo 

foi conduzido através de pesquisas de artigos acadêmicos e dissertações acadêmicas disponíveis no 

Google Acadêmico. Resultados e discussão: A atividade da água, em termos práticos, é uma medida 

que permite avaliar a disponibilidade de água no alimento que estaria suscetível a diversas reações 

químicas. Quanto mais elevada for a atividade da água, o alimento vai possuir mais propensão para os 

microrganismos, como bactérias, leveduras e bolores se multiplicarem. O conhecimento desta 

atividade em produtos alimentícios servem também como parâmetro de controle durante o 

processamento dos mesmos, garantindo o controle microbiológico e de qualidade, o que dessa forma 

garante também uma maior preservação desse alimento, qualidade, textura, como também aumenta 

a vida de prateleira desses alimentos. Considerações finais: Considera-se portanto, esclarecer a 

importância desta atividade na indústria alimentícia, onde está interligada a qualidade do produto, 

assim como outros agentes (temperatura, umidade, conservação, tempo em exposição, etc) do 

alimento, os quais precisam ser devidamente corretos para manter a qualidade daquele produto 

duradouro e aumentar a sua vida de prateleira.  

Referências: DITCHFIELD, Cynthia. Estudo dos métodos para a medida da atividade de água. 

Universidade de São Paulo, 2000. 

 

INJÚRIA RENAL CRÔNICA COMO IDENTIFICAR PREVENIR E TRATAR. 

 

Janaina Barroso Simão, Leonardo Moreira Oliveira, Laissa Francisca de Paula, Mariana Abreu de Sousa, 

Diogenes Queiroz Dias 

 

Curso: Medicina Veterinária  

 

A atividade tem como justificativa apresentar de de forma simples como a população pode identificar 

os problemas renais em gatos. Objetivo: Alertar sobre a importância de leva-lo ao veterinária, como 

prevenir a injuria renal crônica e tipos de tratamentos. Metodologia: pesquisa com base em artigos 



 
  

 
 
 

científicos. 

 

 

 

 

OSTEODISTROFIA HIPERTRÓFICA EM CÃES 

 

Maria de Fátima Edwiges Brasil Maia, Maria Júlia Conde, Mariana Martins, Helvécio Rocha, João Pedro 

Matos, Diógenes de Queiroz Dias  

 

Curso: Medicina Veterinária  

 

A osteodistrofia hipertrófica, também denominada escorbuto canino e osteopatia metafisária, é uma 

afecção óssea que acomete principalmente cães jovens em crescimento de raças grandes e gigantes 

que apresentam crescimento rápido. Acredita-se que a suplementação excessiva de cálcio na dieta, 

deficiência de vitamina C, hipernutrição e microrganismos infecciosos possam ser fatores etiológicos. 

O aumento da concentração de fósforo na dieta parece ser um fator de risco para seu desenvolvimento. 

Quando existe uma quantidade excessiva de cálcio na dieta, ocorre um deposição nos ossos, resultando 

em um aumento da densidade óssea, que alteram o crescimento e modelamento ósseo. 

 

LEVANTAMENTO ETNOVETERINÁRIO DO USO PLANTAS MEDICINAIS USADAS NO TRATAMENTO DE 

ANIMAIS NO BRASIL 

 

Naiane Braga Vieira1, Sabrina Alicia Queiroz do Nascimento, Ayla Ingrid Damasceno, Diógenes de 

Queiroz Dias 

 

Curso: Medicina Veterinária  

 

Introdução: Ao longo de muitos anos o ser humano convive com uma diversidade de espécies vegetais, 

utilizando-as para distintas finalidades. Destacando-se o conhecimento popular sobre as plantas para 

fins medicinais. A Etnobiologia é o estudo que busca o tratamento e a cura de doenças através de 

propriedades terapêuticas encontradas nas plantas medicinais, uma tradição secular utilizada até hoje. 

Nesse contexto convém ressaltar, que a etnoveterinária é a ciência que aborda os conhecimentos 

populares a favor da saúde e bem estar animal, e que tem como campo o tratamento de patologias 

animais a base plantas medicinais. Além disso, a pesquisa etnoveterinária busca investigar de forma 

sistemática e prática os conhecimentos populares voltados ao âmbito veterinário, sendo capaz de 

destacar as pesquisas relacionadas ao uso de plantas medicinais para o tratamento de animais. 

Objetivo: Em razão da dificuldade de encontrar trabalhos relacionados ao uso de plantas medicinais e 

para quais espécies são usadas, este trabalho busca fazer um levantamento das plantas medicinais no 

Brasil utilizadas no tratamento de patologias acometidas por animais, destacando os conhecimentos 

populares de tais plantas bem como sua finalidade. Metodologia: a investigação sobre essas 

determinadas plantas e seu uso foi realizada através de livros acadêmicos de medicina veterinária e 

artigos disponíveis no Google Acadêmico. 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

SARCOÍDE EQUINO: RELATO DE CASO 

  

Daiane Araújo Lourenço, Robério Gomes Olinda, Daniel Pessoa Gomes da Silva, Natália Pereira Paiva 

freitas 

 

Curso: Medicina Veterinária  

 

Sarcóide e um tumor invasivo que acomete preferencialmente os equídeos. O objetivo desse trabalho 

e relatar um caso de sarcóide equino.Um equino de 12 anos apresentando lesão na face com histórico 

de dificuldade de cicatrização a dois meses. 

 

ATIVIDADE DE BIOQUÍMICA 

 

Renner Leandro Marinho Brito, Lucas Barroso Lins, Alef Diego Ferreira Andrade, Letícia Linhares de 

Sousa 

 

Curso: Medicina Veterinária  

 

AUSÊNCIA DE RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

RETICULO PERICARDITE DOS BOVINOS: ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS RELEVANTES 

 

Erisson Nogueira Arruda, Gabrielle de Sousa Santana, Natália Pereira Paiva Freitas, Daniel Pessoa 

Gomes da Silva 

 

Curso: Medicina Veterinária  

 

Introdução: Os quadros de reticulo pericardite traumática causam transtorno significativo a saúde dos 

bovinos, sendo desencadeados pela ingestão de corpos estranhos que produzem perfuração da parede 

pericardial, desencadeando sinais cardiovasculares nos animais. Objetivos: O objetivo desse trabalho 

é descrever os achados clínicos e epidemiológicos de maior relevância dos quadros de retículo 

pericardite dos bovinos. Metodologia: Foi realizada pesquisa exploratória, com levantamento 

bibliográfico sobre a ocorrência de casos de retículo pericardite em bovinos, com enfoque especial para 

os aspectos clínicos e epidemiológicos, através de consulta às bases de trabalhos científicos nacionais 

e internacionais. Os resultados obtidos foram organizados de acordo com a relevância das informações, 

de forma a permitir a análise crítica dos dados. 

 

IMPORTÂNCIA DA COLOSTRAGEM NA AQUISIÇÃO DE IMUNIDADE EM ANIMAIS RUMINANTES 

 

Mara Caillany Araujo Carvalho Alves, Natália Pereira Paiva Freitas, Daniel Pessoa Gomes da Silva 

 

Curso: Medicina Veterinária  

 

Introdução: A adequada colostragem é fundamental para o processo de aquisição de imunidade via 

passiva em animais neonatos ruminantes, uma vez que seu tipo placentário impede a passagem de 

anticorpos de maneira ativa da mãe ao feto. Nesse aspecto a ingestão de colostro assume papel 

importante na proteção dos animais neonatos, pois pode assegurar a presença de anticorpos em níveis 

adequados para a boa imunidade contra o desafio de infecções. Objetivos: O objetivo desse trabalho é 

descrever a importância e efeitos da colostragem na aquisição de imunidade nos neonatos ruminantes. 

Metodologia: Foi realizada pesquisa exploratória, com levantamento bibliográfico sobre colostragem, 

manejo de colostro e desenvolvimento e diagnóstico da aquisição de imunidade passiva em neonatos 

ruminantes, através de consulta às bases de trabalhos científicos nacionais e internacionais. Os 

resultados obtidos foram organizados de acordo com a relevância das informações, de forma a permitir 

a análise crítica dos dados. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

A PROBLEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA: SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE VERSUS OPERADORAS 

DE PLANOS DE SAÚDE 

 

Vitória Silva Pessoa, Biltis Diniz Paiano  

 

Curso: Direito 

 

O artigo que ora se apresenta buscou refletir acerca da Assistência Médica englobando o Direito, 

ressaltando o tema: Sistema Único de Saúde versus Operadoras de Planos de Saúde, e de que maneira 

tais decisões judiciais estão impactando na vida e no cotidiano de cidadãos que são sujeitos de direitos. 

O artigo objetiva registrar as principais problemáticas a respeito da saúde, diante do Âmbito 

Constitucional e Consumerista, visto que são encontrados desafios, como no caso das operadoras de 

planos de saúde que apresentam preços exorbitantes para a aquisição dos planos de saúde. O intuito 

também é proporcionar discussão acerca do comprometimento tanto médico, independente do 

sistema de saúde optado, quanto estatal, em relação ao exercício profissional, social e coletivo da 

Assistência Médica. A metodologia utilizada para a realização do artigo foi feita através de pesquisas 

bibliográficas e documental, baseando-se em artigos contidos na Constituição Federal Brasileira, no 

Código de Ética Médica, no Código de Defesa do Consumidor e na Carta dos Direitos dos Usuários da 

Saúde. Por fim, conclui-se que o direito à saúde atua como um direito fundamental e funciona, 

principalmente, como direito econômico, social e cultural que reflete na sociedade, proporcionando, 

assim, uma norma universal de todos os indivíduos atuarem como sujeitos de direitos. 

 

LEVANTAMENTO ETNOVETERINÁRIO DO USO PLANTAS MEDICINAIS USADAS NO TRATAMENTO DE 

ANIMAIS NO BRASIL 

  

Naiane Braga Vieira. Sabrina Alicia Queiroz do Nascimento, Ayla Ingrid de Lima Damasceno, Diógenes 

de Queiroz Dias  

 

Curso: Medicina Veterinária  

 

Introdução: A Etnobiologia é o estudo que busca o tratamento e a cura de doenças através de 

propriedades terapêuticas encontradas nas plantas medicinais. Nesse contexto convém ressaltar, que 

a etnoveterinária é um dos seus ramos que aborda os conhecimentos populares a favor da saúde e 

bem estar animal. A pesquisa etnoveterinária busca investigar de forma sistemática e prática os 

conhecimentos populares voltados ao âmbito veterinário, sendo capaz de destacar as pesquisas 

relacionadas ao uso de plantas medicinais para o tratamento de animais. Objetivo: Em razão da 

dificuldade de encontrar trabalhos relacionados ao uso de plantas medicinais e para quais espécies são 

usadas, este trabalho busca fazer um levantamento das plantas medicinais no Brasil utilizadas no 

tratamento de patologias acometidas por animais, destacando os conhecimentos populares de tais 

plantas bem como sua finalidade. Metodologia: a investigação sobre essas determinadas plantas e seu 

uso foi realizada através de livros acadêmicos de medicina veterinária e artigos disponíveis no Google 

Acadêmico. 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO NA INDÚSTRIA DE 

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

 

Edna Laryssa Teles Nunes, Nalanda Lopes Soares, Joyce Wellen Braga Campelo, Maria Francinalva 

Pinheiro Lopes, Gisele Morais da Silva  

 

Curso: Medicina Veterinária  

 

A água é indispensável para a indústria de alimentos, demandando atenção especial as fontes de 

abastecimento. Quanto aos quesitos para seu tratamento, desinfecção, depósito e propriedade da 

distribuição vista disso o controle da qualidade da água deve ser empregue na indústria de produtos 

de origem animal, acatando aos parâmetros da regulamentação vigente dependendo do destino de 

utilização, a água deve ter certas características como potabilidade, dureza, teor de metais tóxicos e 

contagem de patógenos dentro dos padrões estabelecidos, além de ausência de odor e sabor 

indesejáveis. Com relação a fonte fornecedora aconselhável que a indústria de alimentos tenha o seu 

próprio sistema de tratamento de água. A implantação do controle e fiscalização microbiológica na 

indústria de produtos de origem animal concebe uma forma de aplicação das Boas Práticas de 

Manipulação, em que todos os produtos, inclusive a água, são monitorados continuamente. Posto que, 

a importância do controle da água utilizada na indústria de produtos de origem animal, concede a 

qualidade e segurança do produto final, convém a escolha do tema do presente estudo, onde o objetivo 

deste foi revisar a qualidade da água de abastecimento na indústria de produtos de origem animal. 

Objetivos: Realizar uma revisão da literatura sobre o monitoramento e a importância da água na 

indústria de alimentos e trazer questionamento social sobre a importância deste tema. Metodologia: 

O trabalho transcorrerá a partir do método conceitual-analítico, visto que utilizaremos conceitos e 

ideias de outros autores, semelhantes com os nossos objetivos, para a construção de uma análise 

científica sobre o nosso objeto de estudo. 

 

DEFICIÊNCIA DE CÁLCIO EM CÃES 

 

Nilo Carrido Feitosa Neto, Letícia de Souza Feitosa, Vivian da Silva Ferreira, Francisca Isabelle 

Manfredini Páscoa Amora, Suellen Rodrigues de Oliveira, Diógenes de Queiroz Dias.  

 

Curso: Medicina Veterinária  

 

A deficiência de cálcio em cães é recorrente e por conta disso a importância do cálcio é essencial para 

se ter uma saúde óssea forte e cheia de nutrientes, introduzindo uma alimentação balanceada na 

quantidade certa, garantindo a formação ideal do esqueleto para evitar graves doenças. O objetivo do 

estudo é ressaltar a importância do cálcio em cães e evitar doenças como hipocalcemia. Esse estudo 

foi conduzido por meio de livros acadêmicos e artigos disponíveis no Google, adquirindo o 

conhecimento necessário para tratamentos e evitando a deficiência de cálcio em cães. 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA NA NUTRIÇÃO DE BOVINOS DE CORTE 

 

Vivian Vitória Melo da Silva, Viviane Melo da Silva; Letícia Sousa Ribeiro, Raul Sindeaux Castro, José 

Venício Filho de Souza1, Diógenes de Queiroz 

  

Curso: Medicina Veterinária  

 

Nosso trabalho tem como referência a importância da água na nutrição de bovinos de corte, relatando 

todas as vantagens e do consumo da água e a desvantagem da falta dela para esses animais. 

 

ESTRESSE HÍDRICO NA PRODUÇÃO AVÍCOLA 

  

Rebeca Arleen dos Santos Sabino, Rômulo Guimarães de Oliveira, Roberth Oliveira Alves, Tainara Rocha 

da Silva de Souza, Naya Elyan Nully da Silva e Diogenes de Queiroz Dias.  

 

Curso: Medicina Veterinária  

 

Justificativa: A quantidade e qualidade da água na produção avícola industrial é muito importante tanto 

quanto os outros fatores de produção, como instalações, alimentação e manejo. Elas necessitam de 

umas grandes quantidades água para seu desenvolvimento e bem-estar; trazendo impactos altamente 

significativos no desempenho animal. Portanto, a água pode e deve ser considerada o nutriente mais 

crítico nos sistemas de produção animal.  

Objetivo: Este estudo tem como objetivo mostrar que a água é o nutriente mais essencial e mais 

importante para as aves de produção. Ela é responsável pela maioria das funções do organismo, é o 

componente principal do sangue e dos fluidos extra e intracelular, pelo transporte, absorção e digestão 

de nutrientes, excreção de metabólicos e pelo equilíbrio da temperatura do copo das aves.  

Metodologia: O estudo foi conduzido por artigos acadêmicos sendo levantado a água, como elemento 

fundamental na avicultura, sendo levado em consideração quantidade de água, qualidade e 

temperatura analisando como o estresse hídrico afeta o desenvolvimento e produção das aves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

ESTRESSE HÍDRICO NA PRODUÇÃO AVÍCOLA 

 

Nayla Elyan Nuilly da Silva, Rômulo Guimarães de Oliveira, Roberth Oliveira Alves, Rebeca Arleen dos 

Santos Sabino e Tainara Rocha da Silva de Souza, Diógenes de Queiroz Dias 

 

Curso: Medicina Veterinária  

 

Introdução: A quantidade e qualidade da água na produção avícola industrial é muito importante tanto 

quanto os outros fatores de produção, como instalações, alimentação e manejo. Elas necessitam de 

umas grandes quantidades água para seu desenvolvimento e bem-estar; trazendo impactos altamente 

significativos no desempenho animal. Portanto, a água pode e deve ser considerada o nutriente mais 

crítico nos sistemas de produção animal. Objetivo: Este estudo tem como objetivo mostrar que a água 

é o nutriente mais essencial e mais importante para as aves de produção. Ela é responsável pela maioria 

das funções do organismo, é o componente principal do sangue e dos fluidos extra e intracelular, pelo 

transporte, absorção e digestão de nutrientes, excreção de metabólicos e pelo equilíbrio da 

temperatura do copo das aves. Metodologia: O estudo foi conduzido por artigos acadêmicos sendo 

levantado a água, como elemento fundamental na avicultura, sendo levado em consideração 

quantidade de água, qualidade e temperatura analisando como o estresse hídrico afeta o 

desenvolvimento e produção das aves. Resultados e Discussão: Artigos indicaram que as galinhas 

podem sobreviver sem ração por cerca de 30 dias, suportam a perda de 98% da gordura e 50% da 

proteína do corpo, mais não toleram a pesa e 20% da água do corpo. Considerações finais: Diante de 

todas as pesquisas e discussões feitas durante o estudo, entende-se que a água é essencial para o 

melhoramento geral da produção avícola, seja no desenvolvimento e bem-estar das aves, como 

também para o manejo adequado das mesmas para serem usadas como fim de produção e 

alimentação humana. Descritores: Quantidade e qualidade da Água na produção de aves; Água na 

avicultura: importância, qualidade e exigência; falta de água na avicultura; Brasil. 

 

O ESTUDO DO FUNCIONAMENTO DO ENXOFRE NOS ORGANISMOS OVINOS 

 

Yohana Cavalcante Lima Barreto, Sara Emylle Teixeira de Carvalho, Gabriel Elias Martins Cardoso Ponte, 

Maria Teresa Pontes de Sousa Matos, Tayssa Lima Lessa, Diógenes de Queiroz Dias 

 

Curso: Medicina Veterinária  

 

Os sais minerais tem a sua devida importância na alimentação de todos os ruminantes, mas nesse 

trabalho, vamos falar em específico sobre a função, carência e toxicidade do mineral enxofre e em 

específico nós organismos dos ovinos. 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

A SÍNDROME DA DILATAÇÃO VÓLVULO-GÁSTRICA: RELATO DE CASO 

 

Mônica Maria da Silva Sales  

 

Curso: Medicina Veterinária  

 

O objetivo do trabalho é relatar um caso da Sindrome da Dilatação Vólvulo Gástrica. 

 

CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS EM REGIÃO PENIANA  DE EQUINO: RELATO DE CASO 

 

Rafael Nunes Ribeiro, Bárbara Mafalber Silva Pacheco, Robério Gomes Olinda, Daniel Pessoa Gomes da 

Silva, Natália Pereira Paiva Freitas   

 

Curso: Medicina Veterinária  

 

Trabalho de relato de caso sobre carcinoma células escamosas, também pode se chamada de células 

pavimentosas. Com a justificativa de entender a evolução desse quadro, objetificando o conhecimento 

pessoal e contribuir para os colegas de trabalho; metodologia foi por meio de pesquisa na literatura, 

embasamento nos exames complementares e boa anamnese.   

 

ESTUDO ETNOVETERINÁRIO NO USO DE PLANTAS MEDICINAIS NO TRATAMENTO DE CÃES E GATOS 

NO BRASIL 

 

Sabrina Alicia Queiroz do Nascimento, Ayla Ingrid de Lima Damasceno, Naiane Braga Vieira, Diógenes 

de Queiroz Dias  

 

Curso: Medicina Veterinária  

 

A etnoveterinaria tem se destacado recentemente no uso de plantas medicinais. O presente trabalho 

tem como objetivo levantar o uso de plantas medicinais usadas em cães e gatos no Brasil. Através do 

Google acadêmico foram investigado trabalhos que citaram o uso de plantas medicinais em cães e 

gatos para elencar os principais usos e as principais plantas usadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

TOLERÂNCIA RELIGIOSA E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 

 

Mardonio Beserra de Sousa e Ms. Edison Ponte Bandeira de Melo 

 

Curso: Direito  

 

INTRODUÇÃO: O objetivo desse estudo é argumentar acerca da intolerância religiosa e a liberdade de 

expressão como garantias do cidadão, partindo da premissa de que o Estado não pode estimular 

escolhas religiosas. Identificamos o tema como sendo de natureza universal, tendo sido enfrentado 

pelas sociedades ao longo de suas evoluções. No Brasil, a Lei nº 11.635/07 instituiu o combate à 

intolerância religiosa. É notório que ao, se organizarem, os países passam por influências culturais e 

religiosas. OBJETIVO GERAL: Ampliar a visão sobre a temática buscando melhorar, de forma efetiva, a 

conscientização a importância da liberdade de expressão religiosa, contribuindo para um convívio 

social respeitoso. Demonstrar a atualidade do tema que ainda é motivo de conflitos em diversas 

regiões do mundo. METODOLOGIA: Para execução desse trabalho foram realizadas pesquisa de cunho 

qualitativa em diversos meios de comunicação, tais como, livros, sites, periódicos e reportagens e 

doutrina. 

 

RINOPLASTIA E ESTAFILECTOMIA EM SÍNDROME BRAQUICEFÁLICO: RELATO DE CASO 

 

Sabrina Silva Maia, Rafael Nunes Ribeiro, Lívia Araújo Soares, Fernanda Hellen Ponte Borges, Isadora 

Le Campion 

 

Curso: Medicina Veterinária 

  

AUSÊNCIA DE RESUMO 

 

CANDIDATURA À PRESIDÊNCIA DO BRASIL 

 

Amanda Beatriz Menezes Moura, Edmar Nunes da Silva Filho, Joseph Nonato Ribeiro de Sousa Júnior, 

Maria, Raissa Coutinho Portela, Sarah Ellen Almeida dos Santos  

 

Curso: Direito 

 

Pesquisa quantitativa realizada para obter informações sobre o perfil do candidato a presidência ideal. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

REDE DE SAÚDE MENTAL: OS DESAFIOS DE ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E O TRABALHO DE 

ASSISTENTES SOCIAIS 

 

Elen Marques Nascimento da Silva, Yanna Joice Lopes dos Santos, Liana Melo Ribeiro Batista, Luana da 

Mota Duarte , Alice Macedo Fernandes, Lauriene Rodrigues Marreiro 

 

Curso: Serviço Social 

 

A rede de assistência à saúde mental apresenta historicamente múltiplos desafios, especialmente 

relativos ao acesso e a superação de processos de estigmatização dos serviços   e à questão do acesso 

da população diante de uma conjuntura de precarização do Sistema Único de Saúde (SUS). A reforma 

psiquiátrica iniciada desde os anos 1970 trouxe importantes avanços e desafios. A rede de atenção 

psicossocial é denominada como RAPS e corresponde a um conjunto de serviços disponíveis nas 

cidades e comunidades que formam uma rede que tem por objetivo ser capaz de cuidar das pessoas 

com transtornos mentais e com problemas de uso excessivo de entorpecentes, bem como de seus 

familiares, nas suas diferentes necessidades. Neste trabalho propõem-se os seguintes objetivos, geral: 

Apresentar a rede serviços de saúde mental disponíveis no Brasil com ênfase no Estado do Ceará e seus 

principais desafios de acesso à população a partir das uma análise bibliográfica. E, como interesse 

específicos registrar as principais atribuições e competências da atuação profissional de assistentes 

sociais no âmbito da saúde mental. No Estado do Ceará a rede de saúde mental se concentra 

principalmente nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) contudo, ocorrem em proporções outros 

serviços com diferentes níveis de complexidade.  O CAPS tem como principal objetivo o tratamento e 

acompanhamento de pessoas com transtornos mentais, ansiedade, depressão e seus vínculos sociais. 

Quanto aos aspectos metodológicos trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, exploratória dos tipos 

bibliográfica e documental onde a análise incide sobre as principais produções científicas disponíveis 

nos últimos dois anos. Esta pesquisa, que se encontra em fase inicial, orientou-se pela busca 

bibliográfica guiada pelos seguintes descritores: saúde mental, rede de serviços, trabalho de 

assistentes sociais. Utilizamos também a busca por documentos relatórios de saúde produzidos pelos 

principais Serviço Públicos de Saúde do Brasil e do Estado de Ceará, bem com instituições de pesquisa 

públicas. Os resultados e discussão iniciais revelam que em 2019, 86% dos brasileiros sofrem com 

alguma doença mental, e mesmo com um investimento de 97 milhões de reais na Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), os recursos ainda estão inferiores ao que é necessário. Considerações finais: A rede 

de saúde mental no Brasil apresenta importantes avanços. Contudo, os desafios são complexos entre 

os quais citamos: superação de estigmas históricos relativos às demandas e serviços de saúde mental, 

precarização sistemática dos serviços relativos à lógica de desmantelamento da seguridade social no 

contexto das diretrizes neoliberais e ampliação e continuidade no fortalecimento da Política de Saúde 

Mental e de sua democratização junto aos usuários. 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE MELHORIA NA GESTÃO DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ATRAVÉS DA 

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE (QFD) 

 

Jasmine Thaís Silva Miranda Amaral, Maria Isabel Moreira de Moura, Marcela Costa Araùjo, Luiz Carlos 

Guerreiro Chaves, Alan Diniz Lima  

 

Curso: Engenharia de Produção 

 

O método Quality Function Deployment (QFD) - Desdobramento da Função Qualidade, busca ouvir, 

com eficácia, a voz do consumidor através de questionários, de matrizes e, até mesmo, das 

reclamações dos usuários. É possível traduzir, com melhor precisão, as especificações de projeto, 

convertendo-as em características efetivas do produto ou serviço, obtendo, assim, uma boa margem 

de garantia de qualidade. Objetivo: Dessa forma, objetiva-se com esse projeto elaborar um diagnóstico 

da qualidade de gestão de uma instituição privada de ensino superior com intuito de gerar processos 

de melhoria através da aplicação do método QFD. Metodologia: Ao definir o local da pesquisa, será 

elaborado um questionário eletrônico construído na plataforma Google Forms e distribuído via e-mail 

e Microsoft Teams, para a realização do processo de coleta de dados. O questionário será estruturado 

nas seguintes categorias: a) perfil do entrevistado, b) grau de importância dos requisitos da qualidade, 

c) nível de satisfação com relação ao atendimento da empresa dos requisitos da qualidade. De posse 

dos resultados da pesquisa e após os tratamentos dos dados, iniciar-se-á aplicação do método QFD que 

operacionaliza seus objetivos através da elaboração da matriz da qualidade (casa da qualidade), que é 

composta de cinco etapas: elaboração da tabela de desdobramento dos requisitos dos colaboradores, 

construção da qualidade planejada e priorização dos requisitos dos colaboradores, elaboração da 

tabela de desdobramento das características da qualidade, construção da matriz de correlação, 

construção da qualidade projetada e priorização das características da qualidade. Resultados 

esperados: os dados estão em processo de coleta e possivelmente expressarão algumas deficiências 

que servirão de base para aplicação de ferramentas para resolução de problemas na instituição. 

 

APLICAÇÃO DO BPMN NA PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE UMA EMPRESA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS 

  

Jasmine Thaís Silva Miranda Amaral, Marcela Costa Araújo, Alan Diniz Lima, José Bruno Rego de 

Mesquita.  

 

Curso: Engenharia de Produção 

 

O presente estudo tem como base minha experiência profissional na área de gestão de projetos, onde 

havia uma necessidade de controlar as demandas recebidas para serem encaminhadas para onde elas 

seriam realizadas. Seu objetivo é aplicar o Business Process Modeling and Notation - BPMN na 

padronização dos processos de uma empresa que presta serviços no Estado do Arkansas, nos Estados 

Unidos, além de conceituar termos como serviços, mapeamento de processos e BPMN. Como 

metodologia foi realizada uma pesquisa exploratória, através de um levantamento bibliográfico, para 

a coleta de dados. A busca ocorreu nas bases de dados na Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), 

no Google Acadêmico, Plataforma da Capes e Plataforma Sucupira, utilizando palavras-chave como 



 
  

 
 
 

"mapeamento de processos", "melhorias de processos", "BPMN". 

 

 

 

 

REDES SOCIAIS E SERVIÇO SOCIAL: UMA ANÁLISE DO INSTAGRAM COM FINS EDUCACIONAIS NO 

ENSINO SUPERIOR 

 

Lauriene Rodrigues Marreiro, Vitoria Hellen Andrade Santana, Charliane Nascimento Pinto, Ana Beatriz 

Vieira Vasconcelos   

 

Curso: Serviço Social  

 

Nos últimos 20 anos do século XXI, observa-se profundas alterações na interação humana e na 

educação.  As redes sociais trouxeram alterações irreversíveis para a sociabilidade contemporânea e 

se inserem no contexto da quarta revolução industrial e que se intensificaram no perído da Covid 19 

em todo o planeta. Ademais,  a redes sociais funcionam também como um espaço intenso de lutas que 

revelam os diferentes Projeto Societários em disputa no contexto de graves ameaças aos direitos 

humanos e a democracia diante do avanço de forças Ultraneoliberais e conservadoras que lançam mão 

de estratégias tais como: como Fake News, Cyber Bullying entre outras expressões da questão social. 

A partir da experiência com o uso do aplicativo Instagram nas disciplina de Instrumentalidade e Serviço 

Social junto aos estudantes da Faculdade UniNordeste no período de agosto a dezembro de 2021, 

traçamos como objetivo geral  de pesquisa o  interesse de analisar os avanços e desafios educacionais 

alcançados pelo uso do aplicativo Instagram como estratégia de ensino e aprendizagem  no Serviço 

Social. Quantos as aspectos metodológicos registramos a realização de um pesquisa que está em 

andamento no período de abril de 2022 e março de 2023 e prevê as seguintes estratégias:  abordagem 

quali-quantitativa direcionada a analisar os avanços e desafios educacionais  por meio do uso do 

Instagram junto a  estudantes  e professores assim distribuídos: 10 professores do Curso de 

Bacharelado em Serviço Social 69 estudantes matriculados nas disciplinas de Ética Profissional, 

Cidadania e Movimentos Sociais e Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos de Serviço Social  

que desenvolvam experiência com o uso do Instagram no período de fevereiro à agosto de 2022.   

 

SAÚDE MENTAL E INFÂNCIA: IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DE CRIANÇAS COM 

TDAH NO CAPSi EM CAUCAIA. 

 

Mª Edilane Mendes dos Santos da Silva, Ana Carolina Franklin Quintino, Vanessa Oliveira da Silva, 

Nayara Edith Batista da Costa Dias 

 

Curso: Serviço Social  

 

TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Imperatividade) desde a década de 80 o TDAH tem sido 

descrito como uma disfunção neuropsiquiatra, atualmente como neurobiológica que atinge partes do 

nosso cérebro, ou transtorno de desenvolvimento que inicia na infância e continua na vida adulta. No 

Brasil a prevalência de TDAH é estimada em 7,6% em criança e adolescente com idade entre 6 e 17 

anos, 5,2% nos indivíduos entre 18 e 44 anos e 6,1% dos indivíduos maiores de 44 anos. Os sintomas e 

o comprometimento do TDAH são graves durante a infância e pode evoluir ao longo da vida, por se 

tratar de um transtorno de neurodesenvolvimento as dificuldades muitas vezes só se tornam evidentes 

a partir do momento em que as responsabilidades e independência se tornam maiores como, quando 

a criança começa a ser avaliada no contexto escolar ou quando precisa se organizar para alguma 



 
  

 
 
 

atividade ou tarefa sem a supervisão dos pais. 

 

 

 

 

O MÉDICO VETERINÁRIO INSERIDO NA SAÚDE ÚNICA NO CONTEXTO DAS PATOLOGIAS EPIDÊMICAS 

NO BRASIL 

  

Beatriz Aylana Silva Sousa Carlos, Elisângela Moniele Barros Santiago e Alan Diniz Lima.  

 

Curso: Medicina Veterinária 

 

Apresentação de Artigo Científico referente à Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado e aprovado 

em junho de 2021 e submetido para apresentação no XI Universo Fatene.  

Justificativa: pela relevância da temática à comunidade científica e escassez da abordagem nas 

apresentações do evento. Tendo como Objetivos: evidenciar a importância do médico veterinário no 

contexto das zoonoses e não zoonoses de caráter epidêmico no Brasil; relatar os primórdios da 

medicina veterinária ao longo do tempo; demonstrar a essencialidade da saúde pública veterinária; 

apresentar o papel do médico veterinário frente às diferentes patologias epidêmicas que acometem o 

país. Metodologia: Pesquisa qualitativa com ênfase no estudo documental. 

 

ALIENAÇÃO PARENTAL ASPECTOS JURÍDICOS E SEUS REFLEXOS NO SEIO DA FAMÍLIAS 

 

Maria Berenice Dias, Bernarda Costa Silva da Rocha.  

 

Curso: Direito 

 

Além das necessidades básicas para sobrevivência e proteção familiar, as crianças e adolescentes 

devem ser vistos também com proteção jurídica para que sejam resguardados de futuros problemas e 

consequências avassaladoras. Será apresentado casos de alienação parental, destacando as causas que 

devem ser observadas em face do alienador, como também a real necessidade de um olhar mais 

criterioso para esse problema vivenciado por muitas famílias. Também será abordada a importância da 

forma de se relacionar e o entendimento desse conflito como um problema social, para contribuir com 

aquele que precisa de ajuda para evitar uma vida conturbada, outrora vítima dessa prática, com a 

divulgação dessa prática vivida de forma muitas vezes silenciosa dentro das famílias, assim como 

analisar a importância de enfrentar o problema o mais rápido possível, com base na legislação, com 

ênfase na importância da relação familiar ao bom desenvolvimento psíquico e social da criança.  Para 

realização do trabalho será feita pesquisas com casos vivenciados por famílias que devido à falta de 

apoio, passa por sérios problemas emocionais e de relacionamento, onde o maior prejudicado são as 

crianças, que crescerão numa sociedade incerta, com dúvidas e inseguras de enfrentar o mundo lá fora. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

DIREITO AO ESQUECIMENTO: A BUSCA PELA PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO NA ERA DA INFORMAÇÃO. 

 

Carla Maria de Sousa Gomes  

 

Curso: Direito 

 

Com os avanços da tecnologia acessar diverso tipo de informação ficou cada vez mais fácil, em um 

curto lapso de tempo as informações são divulgadas e logo compartilhadas alcançando um público 

incalculável. A pesquisa abordará os desafios encarados pelo indivíduo na busca da proteção da sua 

intimidade na era da globalização, posto que ocorre a colisão entre dois princípios fundamentais: 

personalidade e informação. Nesse context, o presente trabalho terá como objetivo principal examinar 

o cumprimento do fenômeno do direito ao esquecimento no Brasil como consequência do direito da 

personalidade diante de uma sociedade globalizada e demasiadamente informada, bem como explicar 

e defender o direito ao esquecimento como direito fundamental da personalidade, identificar os 

desafios na busca pela proteção do indivíduo e ainda, verificar a efetivação do direito ao esquecimento 

no ordenamento jurídico a partir das jurisprudências dos tribunais superiores e sua atual colocação. A 

pesquisa será realizada através de levantamentos dos principais posicionamentos dos tribunais 

superiores a respeito do tema, o estudo será produzido  a partir do método exploratório, diante dos 

casos concretos de maior repercussão a fim de desenvolver cenários e problemáticas sobre o tema 

onde será abordado os desafios encarados pelo indivíduo na busca pela proteção da sua intimidade 

enquanto ser social e os parâmetros utilizados que auxiliam o julgador a realizar a ponderação entre 

os princípios conflitantes bem como levantamento bibliográfico. Quando o indivíduo necessita ter fatos 

do seu passado esquecidos aciona o judiciário para tomar providências, entretanto quando há esse 

interesse em proteger sua personalidade são encontrados diversos desafios, pois haverá a colisão de 

direitos fundamentais, de um lado terá o direito privado, sendo este a intimidade violada e do outro o 

direito público com o dever de informar a sociedade. Por isso, o questionamento: Qual posicionamento 

deverá tomar a autoridade judiciária e quais critérios serão considerados para que haja a proteção do 

indivíduo? O Supremo Tribunal Federal entendeu através do Recurso Extraordinário n° 1.010.606 pela 

incompatibilidade do direito ao esquecimento com a Constituição Federal de 1988, entretanto se os 

fatos a serem esquecidos forem meramente individuais não servindo como interesse público, histórico 

e cultural poderá o julgador diante das características de cada caso aplicar o direito ao esquecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

GESTÃO DA QUALIDADE NOS PROCESSOS EMPRESARIAIS COMO INSTRUMENTO DE 

COMPETIVIDADE 

 

Francisca Ronielly Sousa Matos da Silveira, Ticiana Ferreira Lima, Yuri Bezerra Duarte de Albuquerque 

Aguiar, Prof. Me. Arilsom Martins do Nascimento, Prof. Dr. Luiz Carlos Guerreiro Chaves, Prof. Me. 

Evangelina Chrisóstomo  

 

Curso: Engenharia De Produção 

 

A gestão da qualidade vem crescendo no ambiente empresarial, com a finalidade de auxiliar os gestores 

a dirigir e controlar seus processos, seja na fabricação de um produto, ou na prestação de serviços, 

onde os stakeholders, unem-se visando atender as necessidades do consumidor elevando suas 

expectativas, com foco na satisfação e fidelização do cliente. Nesse contexto, o presente artigo tem 

como objetivo geral, identificar através dos processos gerenciais a importância da gestão da qualidade 

para o aumento da competitividade. Analisar as práticas de gestão, e ferramentas que a empresa utiliza 

para dirigir e controlar seus processos, e como influencia o consumo do serviço. A metodologia 

utilizada de pesquisa de campo, realizada no setor call center da Clínica SIM em Fortaleza-Ce, tendo 

como métodos a pesquisa quantitativa aplicada aos atendentes, e qualitativa aplicada ao coordenador 

do setor, com finalidade de mostrar que a qualidade nos processos pode ser usada para aumentar a 

competitividade da empresa, contatou-se que existem erros internos afetam a produtividade dos 

atendentes, mas como a empresa tem pontos fortes, como preços baixos, localização, plataforma 

tecnológica para atrair clientes, sugeriu-se reajustar o processo, analisar e aprimorar o planejamento 

tático e operacional, visto que é possível ter eficácia através da gestão de qualidade, trabalhando 

habilidade nas ferramentas, com alinhamento de comunicação interna e valorização do colaborador, 

esses pontos importantes são capazes de reduzir custos, tempo, evita transtornos e retrabalho, eleva 

a motivação da equipe, e assegura a satisfação e fidelização do cliente.  

Palavras-Chave: Gestão da Qualidade, Competitividade, Processos, Consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

A PUBLICIDADE ENGANOSA EM JOGOS MOBILE 

  

Pedro Henrique Braga Soares 

 

Curso: Administração  

 

Observando o cenário atual, os jogos se encontram muito presentes no cotidiano de muitas pessoas, 

principalmente entre crianças e adolescentes. Em virtude desse grande consumo, as empresas gamers 

investem pesado em publicidade, para chamar a atenção do público-alvo e fazer com que eles 

comprem ou baixem os seus produtos. Como resultado, ocorre o aumento da publicidade enganosa. 

Esse tipo de publicidade, se caracteriza por apresentar informações enganosas ou omiti-las, ou seja, 

induz o consumidor ao erro. É bastante comum, enquanto utilizamos nossas redes sociais, sermos 

bombardeados com propagandas de gamers, elas são bastantes chamativas, usam artifícios que nos 

induzem a darmos uma oportunidade ao jogo, como por exemplo: imagens em alta definição que não 

condiz com a realidade do produto, vídeos editados de famosos jogando, mostrar um jogo 

completamente diferente do que é ofertado entre diversas outras artimanhas. Por certo, sabe-se que 

essas campanhas de marketing, não são apenas para baixar os seus jogos. Essas empresas ganham 

muito dinheiro com os anúncios constantes de outras organizações que ocorrem durante toda a 

gameplay, prejudicando a experiência do usuário. Pois o jogador ficar “refém” de assistir as 

propagandas para ter acessos a novas fases e receber itens. Como resultado do uso dessa publicidade, 

muitas crianças são levadas a adquirir esses jogos e influenciadas a fazerem compras no próprio 

aplicativo, tudo isso para conseguirem adquirir a “experiência” completa. Isso é bastante comum em 

gamers como homescapes, mafia city, fish dom entre outros da mesma categoria. Essas empresas não 

se preocupam com os verdadeiros interesses dos seus consumidores, com a qualidade do seu produto 

e muito menos corresponderem as expectativas dos seus clientes. Por isso, este trabalho busca 

identificar como o Código de Defesa do Consumidor pode garantir a proteção desse grupo vulnerável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

PEJOTIZAÇÃO: UMA REFLEXÃO SOBRE A INSTABILIDADE DAS RELAÇÕES HUMANAS E NO 

TRABALHO 

 

Fabiana Freires Batista, Raphaella Prado Aragão de Sousa  

 

Curso: Direito 

 

Sabe-se dos diversos problemas que atingem os trabalhadores brasileiros. Atualmente, um novo tema 

vem ganhando destaque, trata-se da ""Pejotização"". Com essa nova modalidade verifica-se uma maior 

precarização das relações de trabalho e que não restringem-se apenas a isso, afeta também as relações 

sociais e humanas. Com a relação de emprego estabelecida ao empregador caberá determinadas 

obrigações que em tese permitiriam custear a subsistência diária dos trabalhadores. Entretanto, nota-

se a criação de uma nova figura denominada ""pejotização"" que apresenta-se como uma prática 

nociva e fraudulenta e que subtrai direitos dos trabalhadores. Destaca-se a existência de consequências 

que extrapolam a relação do trabalho e que tendem a afetar a sociedade. A ""pejotização"" trata-se de 

uma relação de trabalho que um trabalhador pessoa física sujeita-se a constituir uma pessoa jurídica 

(podendo ser firma individual ou sociedade empresária) para ser contratado ou para continuar com o 

emprego que possui. Entre os objetivos: Compreender o processo de “Pejotização” e o impacto na vida 

dos trabalhadores brasileiros. Com relação a metodologia, trata-se de uma pesquisa qualitativa com a 

utilização do método bibliográfico. Resultados e discussão: A doutrina majoritária aponta as 

irregularidades presentes apesar da viabilidade legal. Entende-se que o fenômeno ""pejotização"" 

trata-se de uma fraude e esconde a relação de emprego existente. Considerações Finais:  As formas de 

trabalho mudaram com o tempo. Esses contratos atípicos buscam justificar-se por intermédio de 

alegações relacionadas com o atendimento das demandas do mercado de trabalho e em situações de 

crise econômica com o desemprego e estão ganhando mais adeptos no cenário brasileiro 

 

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ESTAR ALINHADO COM O NEGÓCIO: ESTUDO DE 

CASO DO SONHO DE VALSA E SUA RELAÇÃO COM O IPI 

  

Fabiana Freires Batista 

 

Curso: Direito  

 

Sabe-se da importância de um bom planejamento tributário para evitar problemas com o fisco. 

Verifica-se que comumente o planejamento tributário é pensado de forma a mitigar os riscos, mas não 

é pensado de forma estratégica para alcançar os melhores resultados. O bombom Sonho de Valsa 

mudou sua embalagem o que modificou a forma como era tributado o que nos leva a reflexão sobre 

os negócios na atualidade. Uma pequena alteração conseguiu respeitando a legislação vigente 

encontrar uma forma de ser mais eficiente no que trata da questão tributária brasileira. O objetivo 

geral principal é compreender como o planejamento tributário impacta na realidade dos negócios 

através do estudo de caso aplicado ao bombom Sonho de Valsa da empresa Lacta. Com relação a 

metodologia é classificada como estudo de caso com caráter qualitativo. 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL: UM DIREITO QUE ULTRAPASSA AS FRONTEIRAS 

 

Fabiana Freires Batista, Francisca Taynara Ferreira de Sousa.  

 

Curso: Direito  

 

Tratar do meio ambiente é também um dever dos seres humanos independentemente de raça, cor, 

religião ou qualquer outra característica tendo em vista que trata-se de um bem compartilhado por 

todos. Desse modo, as ações com o intuito de protegê-lo deverão ser estruturadas tanto a nível 

nacional com a adoção de práticas que auxiliem na preservação ambiental quanto pela adoção de 

práticas que busquem o desenvolvimento sustentável com menos riscos ao meio ambiente. Entre os 

objetivos: verificar e compreender como as conferências internacionais e seus instrumentos foram 

implementados em diversos países e se apresentam efeitos relevantes ao tratar da questão ambiental 

de forma mais efetiva e se houveram mudanças significativas após as tratativas internacionais ao longo 

do tempo. Metodologia: Será adotada a pesquisa bibliográfica e documental, caracterizando-se como 

uma pesquisa qualitativa. 

 

SÍNDROME DE BURNOUT E OS SEUS REFLEXOS NA SAÚDE DO TRABALHADOR. 

 

Julia Jennifer Ferreira Andrade, Raphaela Prado Aragão de Sousa. 

 

Curso: Direito 

 

Quando se estuda sobre o mundo do trabalho e as crescentes mudanças com o passar dos anos, são 

inegáveis os grandes avanços de modo globalizado, seja no âmbito da comunicação, tecnologia, 

mudanças culturais, dentre outros, necessitando portanto de uma discussão constante no que tange 

ao trabalhador moderno. Ressaltamos a importância do dia 1o de maio de 1943 onde foi sancionada 

pelo presidente Getúlio Vargas a Consolidação das Leis Trabalhistas.Trazemos o tal acontecimento por 

ser considerado um marco para todos os trabalhadores brasileiros, pois nela foram estabelecidos, de 

forma definitiva, os direitos trabalhistas, regulamentando relações de trabalho individuais e coletivas 

após a criação da justiça do trabalho. Porém, hoje temos a sociedade contemporânea evoluída no 

mundo pós-moderno, carregando sérias consequências principalmente em relação à saúde psicológica 

dos trabalhadores com síndrome de “Burnout”. Portanto, pretendemos investigar: Quais as diferenças 

entre o trabalhador antigo para o trabalhador no mundo atual? Quais as necessidades desse 

trabalhador moderno, em um mundo onde o trabalho se tornou a vida das pessoas não só em seu 

ambiente laboral, mas onde quer que for? Como apoio bibliográfico para efetivação da presente 

pesquisa, utilizamos as contribuições dos autores: Guy Standing (2017), HAN (2015) e Silva, Maciel 

(2018). Por fim trazemos muito além dos grandes avanços, obtivemos de um modo geral realizar um 

debate sobre as causas e consequências destes nas relações de trabalho atuais e sua relação com a 

legislação trabalhista, analisando, com um olhar mais sensível, o trabalhador moderno em sua 

qualidade de vida, saúde mental e autocobrança numa sociedade que não pausa. 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

O DIREITO DE IMAGEM E A LEI DOS CRIMES CIBERNÉTICOS 

 

Lêda Maria Alves Mesquita, Ms. Edison Ponte Bandeira de Melo  

 

Curso: Direito 

 

INTRODUÇÃO: O presente artigo aborda alguns aspectos relevantes na seara das tendências do 

conhecimento jurídico acerca do direito de imagem e a legislação brasileira, com a importante 

discussão em torno das normas jurídicas enumeradas na lei nº 12.737 de 30 de novembro de 2012. A 

referida norma é popularmente conhecida como lei Carolina Dickmann, que promoveu alterações no 

Código Penal Brasileiro, acrescentando o crime de invasão de dispositivo informático artigo 154-A e 

154-B, que alteram a redação dos artigos 266 e 298, ambos do código penal brasileiro. O direito deve 

acompanhar as mudanças fáticas e sociais, oferecendo soluções jurídicas compatíveis aos novos 

delitos. A repercussão nacional em torno do fato ocorrido com a atriz brasileira Carolina Dickmann, 

que teve seu e-mail invadido e exposição de fotos íntimas, seguidas de pedido de dinheiro pelo autor 

do crime para manter sigilo, impulsionou a inovação legislativa. A lei nº 12.737/12 foi criada como 

marco legislativo brasileiro para solucionar com celeridade os crimes digitais no Brasil. Objetivo geral: 

Buscar-se-á, preliminarmente, contextualizar o direito de imagem no que concerne a legislação dos 

crimes digitais brasileiros, desde sua promulgação como marco legal a lei nº 12.737/12, lei Carolina 

Dickmann e seus reflexos como foco de discussões jurídicas sobre a referida lei e sua aplicabilidade nos 

crimes cibernéticos. METODOLOGIA: A pesquisa é de cunho qualitativo com destaque para as 

contribuições da lei nº 12.737/12, lei Carolina Dickmann, e as contribuições dos doutrinadores e 

jurisprudências no cerne da aplicabilidade da referida lei na prática profissional do judiciário brasileiro, 

no tocante aos ilícitos do mundo digitalizado. RESULTADOS: No tocante a legislação, a doutrina e o 

ordenamento jurídico, bem como as celeumas na aplicabilidade da lei em epígrafe, que discorre acerca 

dos crimes digitais possibilitaram alcançar o objetivo proposto. Conclui-se que os dispositivos e 

doutrinas pesquisadas, nortearam conhecimentos relevantes acerca do direito de imagem e aos crimes 

digitais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Por fim encerra-se a discussão com a demonstração da 

argumentação como vetor essencial na busca e entendimento da dimensão jurídico-civil  a luz do 

direito de imagem  e a lei de crimes digitais, Carolina Dickmann e seus reflexos na solução dos ilícitos 

do mundo digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

A VISÃO GENÉRICA DA PESSOA IDOSA COMO SER DOENTE: UMA ANÁLISE DO MERCADO DE 

CONSUMO 

 

Lêda Maria Alves Mesquita, Raphaella Prado de Sousa  

 

Curso: Direito 

 

Introdução: O presente estudo aborda alguns aspectos relevantes no que concerne a discussão em 

torno da classificação Internacional de doenças (CID 11), acerca da velhice como doença e das normas 

jurídicas enumeradas no artigo 1º, III, CF/88, artigo 5º, caput, CF/88, Lei nº 10.741/2003, e lei nº 

14.423/2022, que substituiu as expressões “idoso” e “idosos” pelas expressões “pessoa idosa” e 

“pessoas idosas”, respectivamente. Velhice é um termo impreciso e nos leva a refletir sobre quem é a 

pessoa idosa e o que é a velhice. A velhice não deve ser associada a doença, porém, as pessoas 

costumam observar o passar do tempo com uma conotação pejorativas, cujo mito da beleza e da 

juventude imperam.  Objetivo geral: Investigar como a legislação pode ajudar a melhorar a qualidade 

de vida da pessoa idosa, auxiliando no enfrentamento ao preconceito e a violação do princípio da 

dignidade humana, que são gerados com base nos estigmas sociais e nas práticas de mercado de 

consumo que tendem a associar negativamente a “terceira idade” à degradação do corpo.  

Metodologia: A pesquisa é de cunho qualitativa, destacando as contribuições doutrinárias e legais 

sobre o Estatuto da Pessoa Idosa com base na análise do envelhecimento da população brasileira. 

Resultados e discussão: A sociedade possui dificuldade de aceitar que o mundo está envelhecendo, 

mesmo com as estimativas de que no ano de 2050 o Brasil possuirá cerca de dois bilhões de pessoas 

ocupando o grupo da “terceira idade”. Diante do cenário apresentado, o mercado de consumo 

aproveita o envelhecimento da população para gerar lucro, buscando associar a velhice como algo 

negativo, criando uma necessidade de buscar o rejuvenescimento por meio de produtos milagrosos. 

Assevera Bauman, que a sociedade de consumo promove um estilo de vida padrão e incentiva a 

necessidade de que as pessoas devam buscar a adequação de sua aparência as tendências do mercado. 

Assim, conclui-se que a pessoa idosa não é automaticamente um ser doente, porém, a sociedade é 

estimulada a não aceitar as mudanças biopsicossociais da pessoa idosa. Considerações Finais: Por fim, 

encerra-se a discussão demonstrando que associar de forma genérica a pessoa idosa a doenças é parte 

de uma estratégia do mercado de consumo que objetiva o lucro, estimulando as pessoas a adotarem 

comportamentos padrões e conseqüentemente consumirem mais produtos. 

 

A FADIGA E O ERRO HUMANO SOB O OLHAR DA ERGONOMIA E OS IMPACTOS DA PANDEMIA 

 

Marcela Costa Araújo, Luiz Carlos Guerreiro Chaves, Alan Diniz Lima  

 

Curso: Engenharia De Produção 

 

Artigo de TCC do curso de especialização em segurança do trabalho.  

Foi feita revisão bibliográfica abordando a complexidade da ergonomia em seus aspectos macro e 

micro evidenciando os desafios da mesma para garantir a produtividade da empresa acompanhando 

os paradigmas da produção e mais recentemente as mudanças devido a COVID-19 e a indústria 4.0, ao 

apresentar as interações no sistema SHMTA, aspectos da fisiologia do trabalho, processos cognitivos, 



 
  

 
 
 

erro humano e fadiga. 

 

 

 

 

 

A FOME NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

Maria Ivoneide do Nascimento, Mariana de Sousa, Michelle Ribeiro Ramos, Romulo de Castro Silva, 

Sabrina Chaves Amarante, Lauriene Rodrigues matreiro 

 

Curso: Serviço Social 

 

Falar da fome no nordeste brasileiro, suas realidades, dificuldades dos mais carentes, através de uma 

pesquisa qualitativa.  

 

VULNERABILIDADE JUVENIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA OBRA SOCIAL CENTRO DE VIDA EM 

CAUCAIA-CEARÁ 

 

Marly da Silva Neves  

 

Curso: Serviço Social 

 

A vulnerabilidade social no Brasil é uma temática que envolve diferentes conceitos por diferentes 

posições ideias políticas.  No estado do Ceará, esta realidade se evidencia na região metropolitana de 

Fortaleza, onde o município de Caucaia se insere entre as regiões mais violentas do país.  Em Caucaia 

este segmento é atingido por uma estrutura social de desigualdade e exclusão, geradora de múltiplas 

formas de violência.. Para esta pesquisa, registra-se a necessidade de alcançar reflexões que busque 

compreender as principais expressões de vulnerabilidade Social enfrentadas pela Juventude atendida 

na Obra Social, Centro de vida Irmã Maria Consolata. Outro aspecto relevante que recomenda este 

estudo é o entendimento como vulnerabilidade acontecem de forma multifacetada atinge todas as 

juventudes de ambos os sexos, mas, sobretudo a juventude masculina, negra, indígena e LGBTQI+. 

Quanto a metodologia trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, dos tipos bibliográfica e de 

campo. Quanto aos resultados e discussão iniciais, apontados pela etapa bibliográfica, registramos que 

o cenário de precarização das políticas públicas configura-se com um fator de contribui para a 

intensificação da vulnerabilidade social de jovens que convivem com: A baixo e precário acesso à 

Educação, Segurança pública, Moradia, Emprego e Lazer. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

ADOECIMENTO MENTAL DE PROFISSIONAIS DO SERVIÇO SOCIAL DURANTE A PANDEMIA. 

 

Marly da Silva Neves, Gislanny Teixeira, Lívia Renata Guerra, Marineide Matias, Maria Nainara do 

Nascimento   

 

Curso: Serviço Social 

  

O Trabalho de assistentes sociais se caracteriza pela intervenção junto às expressões da questão social 

manifestadas pelas contradições fundamentais vinculadas à exploração do trabalho pelo capital, entre 

as quais destacamos: desigualdades sociais, desemprego, violências, crescimentos das mortes juvenis, 

precário acesso aos serviços e benefícios referente à Seguridade Social. Contudo, observamos, que em 

tempos de Pandemia da Covid 19, ocorreu um expressivo aumento e sobrecarga das demandas para 

todos os profissionais de saúde. Contudo, nesta pesquisa iremos destacar os impactos dessa demanda 

para a saúde mental dos profissionais de Serviço Social que atuam na área da saúde. Sobretudo, porque 

ficou cada vez mais evidente, a relação entre as determinações sócio históricas e o adoecimento 

humano. Dessa forma, este trabalho elege como objetivo geral: Analisar em que medida o processo de 

trabalho na saúde está relacionado ao adoecimento mental de Profissionais do Serviço Social durante 

a Pandemia no Brasil a partir de uma análise bibliográfica. Quanto aos aspectos metodológicos 

optamos por uma pesquisa qualitativa, exploratória e do tipo bibliográfica que se concentra na busca 

de produções científicas disponíveis e publicadas entre os anos de 2020 a 2022 

 

DIFERENÇAS ENTRE FUNDO PARTIDÁRIO E FUNDO ELEITORAL 

 

Francisco Williams da Silva Marques, Nadila Rutielen do Nascimento Alves, Jorbson Victor dos Santos 

Silva , Eduarda Maia Rodrigues e Karolene Dias de Sousa  

 

Curso: Direito 

 

Objetivos: Difereciar fundo eleitoral e fundo partidário e dar amplo acesso à informação e 

transparência ao dinheiro público investido em campanhas eleitorais. Metodologia: Com base nas leis 

n° 9.096/95, lei n°. 504/97 e Tribunal Superior Eleitoral, foi elaborada uma pesquisa cientifica com base 

nos últimos dados publicados de 2020 sobre os gastos com fundos  eleitorais e partidários e como 

foram feitas suas distribuições. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

O DISCURSO DE ÓDIO E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 

 

Marcos Alexandre Pinto Cordeiro   

 

Curso: Direito 

 

O presente resumo aborda uma incursão envolvendo a liberdade de expressão e discurso de ódio. A 

liberdade de expressão, como direito fundamental insculpido no art. 5º da Constituição Federal de 

1988, reveste-se de fundamento da legitimidade dos poderes, constituindo-se em verdadeiro 

termômetro da democracia e elemento fundamental para o seu exercício. Contudo, a liberdade de 

expressão não é ilimitada, tendo surgido o discurso de ódio como um argumento possível de limitação 

deste direito fundamental na situação hermenêutica nos julgados do STF. Quanto se ultrapassa os 

limites da liberdade de expressão, surge o discurso de ódio que tem como objetivo a disseminação do 

ódio, a discriminação e a segregação de determinadas pessoas pertencentes a grupos, de modo que, 

essa forma de expressão ou manifestação fere os valores protegidos constitucionalmente, agredindo 

uma série de preceitos fundamentais. Buscar-se-á conceituar o discurso de ódio, com uma abordagem 

do termo “hate speach” e o posicionamento adotado pelo STF acerca do tema, bem assim os reflexos 

como foco de discussões jurídicas sobre as leis brasileiras que tem por fundamento crimes envolvendo 

este tipo de discurso. A pesquisa é de cunho qualitativo com destaque para a norma positivada na Carta 

Magna em relação à liberdade de expressão, bem como as contribuições dos doutrinadores e 

jurisprudências no que se pode ser interpretado como um discurso de ódio quanto se ultrapassa os 

limites da liberdade de expressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA 

 

Ibrahina Machado Pontes, Thielly Freitas Silva, Maria Eduarda Matos Cavaleiro De Macedo Negrao, 

Paulo Renan Maciel Andrade, Maria Geiliane Holanda Mendonça, Paulo Marcos Da Silva Júnior  

 

Curso: Direito 

 

A presunção de inocência representa uma notável conquista histórica dos cidadãos em sua constante 

luta contra os abusos do Estado, baseado nos postulados jurídicos, filosóficos, doutrinários e políticos 

do Iluminismo e assegurado expressamente pelo art. 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 26 de agosto de 1789,  e mais tarde, na Declaração Universal de Direitos da Pessoa Humana, 

promulgada em 10/12/1948, pela III Assembleia Geral da ONU. O princípio do estado de inocência está 

previsto no art. 5º, inciso LVII da CF, o qual dispõe: “Ninguém será considerado culpado até o trânsito 

em julgado da sentença penal condenatória”. Considerado cláusula pétrea pelo constituinte originário 

(Cf. art. 60 §4º, inciso IV da CF), desdobra-se em três aspectos importantes: (I) instrução (o ônus da 

prova incumbe à acusação); (II) valoração (em benefício do acusado - in dubio pro reo); (III) 

excepcionalidade da prisão. Anota que “no campo processual penal, devem ser destacadas no art. 5º 

da CF, as seguintes garantias: (a) ninguém será privado da liberdade ou seus bens sem o devido 

processo legal (LIV); (b) ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória (LVII); (c) ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 

propriamente militar, definidos em lei (LXI); (d) a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela 

autoridade judiciária (LXV); (e) ninguém será levado a prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança (LXVI). Da conjugação desses dispositivos, que instituem um 

regime constitucional de garantias próprio da liberdade de locomoção, conclui-se que essa liberdade 

constitui a regra a prisão cautelar sempre será excepcional e provisória” A CF determina que o cidadão 

tem direito de não ser tratado como se culpado fosse, antes do esgotamento de todas as vias recursais 

(Cf.art. 5º, inciso LV, in fine da CF c/c., art. 8º, item 2, alínea “h” da CADH). A valoração da prova não se 

esgota com o julgamento em 2º grau de jurisdição (art. 593 do CPP), cabendo ao STJ, por exemplo, 

avaliar se o compêndio probatório considerado suficiente pelo órgão jurisdicional de segunda 

instância, foi valorado corretamente. Os juízes devem seguir critérios seguros na atividade 

interpretativa, partindo da noção de integridade e coerência do Direito e não das convicções pessoais 

e/ou políticas do aplicador. Nos países onde o regime político-jurídico adotado é o Estado Democrático 

de Direito, as principais regras da coexistência são as previstas na sua Constituição. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

DESAFIOS DA MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA: NO OLHAR  DOS ACADÊMICOS DO NÚCLEO DE MEDIAÇÃO  

COMUNITÁRIA CAUCAIA/FATENE 

 

Renata Ximenes Lopes, Marcos Alexandre Pinto Cordeiro 

 

Curso: Direito 

 

O presente resumo que traz como tema: Os desafios da mediação comunitária: no olhar dos 

acadêmicos do Núcleo de Mediação Comunitária Caucaia/Fatene, justifica-se por sua primazia em 

disseminar a cultura de paz, visando promover a pacificação social, o fortalecimento das bases 

comunitárias e a prevenção e solução de conflitos de forma amigável e célere, auxiliando a justiça. Sua 

efetivação dá-se a partir de um termo de cooperação técnico com o Ministério Público do Estado do 

Ceará. O trabalho tem como principal objetivo compreender o que os acadêmicos voluntários 

visualizam como interesse na mediação, para tanto percorrerá três caminhos específicos: realizar um 

estudo acerca do conflito e seu processo de entendimento; apresentar marcos históricos e definições 

da mediação de conflitos e conjeturar sobre a visão dos acadêmicos voluntários acerca da mediação 

de conflitos realizada junto ao Núcleo. 

 

AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE NO BRASIL 

 

Paloma Souza Santiago, Thales Martins Rodrigues  

 

Curso: Direito 

 

Atualmente, existem três tipos de penas no Brasil. Dentre elas, a pena privativa de liberdade. Muito se 

discute se ela é efetiva na tentativa de diminuir a criminalidade e se seu papel ressocializador está 

sendo cumprido. Neste trabalho buscaremos responder esta e outras questões sobre a pena privativa 

de liberdade no Brasil. 

 

A INFLUÊNCIA DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES DE MONTESQUIEU NA ATUALIDADE 

 

Thales Martins Rodrigues 

 

Curso: Direito   

 

Introdução: Em 1748, Montesquieu escreveu o espírito das leis, um livro que influenciou a organização 

política de diversas nações ao redor do mundo. Atualmente, 4 séculos depois, a sua obra ainda 

influencia a organização política de diversos países, como Brasil, Inglaterra e a França, que apesar de 

terem sistemas de governos diferentes, possuem, na sua essência, a tripartição de poderes de 

Montesquieu. Justificativa: Explicar a tripartição de poderes de Montesquieu e mostrar como o Brasil, 

a Inglaterra e a França se inspiraram nela para se organizarem politicamente mesmo tendo sistemas 

de governo e culturas tão diferentes. Metodologia: Para elaboração desse trabalho foram utilizados 

fontes bibliográficas e pesquisas em sites na internet. 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR E SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO E EFICAZ 

 

Nayara Maria Alves Barros, Biltis Diniz Paiano  

 

Curso: Administração 

 

RESUMO: A Lei 8.078/90 no inciso X do artigo 6° trata um dos direitos básicos do consumidor que é o 

direito a prestação do serviço público adequado e eficaz. Por isso temos garantia de acesso aos serviços 

públicos, tais como saúde, educação, segurança e assistência jurídica, no entanto, nem sempre esse 

acesso acontece de forma fácil e quase sempre não é eficaz. Apesar da lei garantir esses serviços quem 

utiliza muitas vezes ficam desamparados, sendo muitas vezes esse Direito é desrespeitado e 

interrompido. O trabalho tem objetivo de tratar os casos não concretização do direito básico do 

consumidor com por exemplo pacientes esperam até dez horas por atendimento em hospital, 

hospitalsuspende atendimento para pacientes com câncer, criança de sete meses de vida vem a óbito 

por suposta negligência médica entre outros. Tais exemplos são impactantes, principalmente quando 

passamos a conhecer nossos direitos. Isso pode ser evitado se o atendimento fosse eficaz e eficiente. 

O consumidor deve ter acesso para cobrar que seus direitos sejam atendidos, uma vez que são 

garantidos por lei. 

 

EFEITO DE DIFERENTES GRANULOMETRIAS DE BORRACHA DE PNEU COMO SUBSTITUTO PARCIAL 

DO AGREGADO MIÚDO NO CONCRETO 

 

Matheus da Silva Feitoza, Francisco Daniel de Souza Rodrigues, José Bruno Rego de Mesquita  

 

Curso: Engenharia De Produção 

 

Introdução: O concreto é o segundo material mais consumido pelo ser humano, ficando atrás somente 

da água. De fato, esse compósito de cimento, brita e agregados é o produto que mais transforma os 

lugares onde se encontra atividade humana. Nele existem muitas oportunidades de inovação e 

melhoria tendo em vista que a maioria os seus componentes vêm diretamente da natureza (britas e 

areias). Uma delas é a adição, por exemplo, de borracha de pneu como substituinte parcial de uma de 

seus componentes, como o agregado miúdo. Objetivos: O objetivo geral deste trabalho foi o de 

produzir um bloco intertravado ecológico de concreto, com adição de borracha de pneu, que resista a 

compressão e permita a infiltração de água no solo. Metodologia: O trabalho foi conduzido em duas 

etapas. A primeira um experimento teste onde se usou para definir os delineamentos experimentais e 

os intervalos de aplicação. O segundo será conduzido nos laboratórios de engenharia da FATENE. As 

variáveis analisadas foram resistência a compressão e grau de saturação. O delineamento experimental 

usado foi o DIC com 3 tratamentos (substituição de 3, 5 e 7% do agregado miúdo) com 5 repetições. 

Resultados e Discussão: Os resultados do experimento preliminar apontaram no teste da capacidade 

de absorção de água foi possível observar que o tratamento com adição de 10% de borracha obteve 

maior resistência, e obteve a menor capacidade. Este mesmo tratamento foi o que obteve a maior 

resistência, indicando ser a melhor opção para a construção. Considerações Finais: Ainda não é possível 

fazer um juízo de valor pois a a necessidade de se repetir o experimento para que possamos conformar 

esses valores como verdadeiros. Nesse sentido o trabalho continua para indicarmos o melhor 



 
  

 
 
 

tratamento. 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA SAÚDE (PICS) CAMINHOS 

PARA HUMANIZAÇÃO E AUTO-CUIDADO. 

 

Ana Karoline Da Silva Barbosa, Ana Izabel Macedo Marques, Alana de Sousa Moura, Ana Karoline 

Gomes Ferreira, Cristiane Carlos Lima Cavalcante, Lauriene Rodrigues Marreiro  

 

Curso: Serviço Social 

 

A atividade trata-se de um resumo onde a equipe busca enfatizar a importância das Práticas 

Integrativas e Complementares em saúde, como também apresentar os principais aspectos teórico-

conceituais das PICs e suas principais ofertas as redes de acesso desenvolvidas no Brasil a partir de uma 

análise bibliográfica.  

 

GENOCÍDIO DA POPULAÇÃO NEGRA EM CAUCAIA 

 

Ana Karoline Da Silva Barbosa, Ariane Cristina Almeida da Rocha, Cristiane Carlos Lima Cavalcante, 

Luana da Mota Duarte, Marcelo Marques da Silva, Lauriene Rodrigues Marreiro   

 

Curso: Serviço Social 

 

O projeto ora apresentado propõe uma abordagem técnica sobre a temática do genocídio da 

população negra, das altas taxas de letalidade juvenil no município de Caucaia-CE. O objetivo do 

projeto é identificar e refletir sobre as bases estruturais da desigualdade que fundamentam a origem 

da sociedade brasileira, analisar os fenômenos fundamentais e a taxa de letalidade juvenil, com foco 

principal a mortalidade da juventude negra no município de Caucaia. 

 

GENOCÍDIO DA POPULAÇÃO NEGRA EM CAUCAIA 

 

Ana Karoline Da Silva Barbosa, Ariane Cristina Almeida da Rocha, Cristiane Carlos Lima Cavalcante, 

Luana da Mota Duarte, Marcelo Marques da Silva, Lauriene Rodrigues Marreiro   

 

Curso: Serviço Social 

 

A temática do genocídio da população negra revela altas taxas de letalidade juvenil no município de 

Caucaia-CE e busca entrelaçamento com a abordagem nacional em que o racismo estrutural se 

estabalece, especialmente nas periferias. Quantos ao objetivo propomos identificar realizar uma 

análise quali-quantitativas da letalidade juvenil registrada em Caucaia 0 Ce obsevandos os seguintes 

marcadores: Territorios de ocorrência, perfil socio-econômicos, etinia e Gênero, e principais causas. 

Quantos aos aspectos metdológicos trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, exploratória e 

bibliográfica direcionada aos período dos últimos 3 anos. 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

POWER BI APLICADO NO DESENVOLVIMENTO DE RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE DA PRODUÇÃO NA SIDERÚRGIA 

 

Ana Luiza Vieira Ribeiro, Francisco Wendel Cipriano de Oliveira, Alan Diniz Lima, José Bruno Rego 

Mesquita, José Hugo de Aguiar Sousa  

 

Curso: Engenharia De Produção 

  

Justificativa: Esta pesquisa se justifica por ser um tema de grande relevância para as organizações, onde 

em meio a tantos avanços tecnológicos, se tornou cada vez maior a busca por ferramentas como o 

Power BI, que tornem os processos mais eficientes e automatizados, eliminando da rotina atividades 

manuais e repetitivas de baixo valor agregado. A proposta desta pesquisa tem muito a contribuir para 

o setor de Planejamento e Controle da Produção (PCP), onde diariamente são elaborados diversos 

relatórios de forma manual, que demandam tempo, atenção e ainda estão suscetíveis a erros, devido 

à grande quantidade de dados. Por esse motivo o Power BI se faz importante, pois através dele é 

possível automatizar relatórios, que buscam os dados diretamente nos sistemas de produção, 

transformando essas informações em gráficos visualmente envolventes e interativos, que dão suporte 

nas tomadas de decisões, além de possibilitar o monitoramento dos resultados da organização. 

Objetivos: Esta pesquisa tem o intuito de desenvolver de forma automatizada relatórios de 

acompanhamento e controle da produção de uma siderúrgica através da aplicação da ferramenta 

Power BI da Microsoft.  

Metodologia: Utilizou-se a pesquisa de natureza descritiva, que segundo Gil (1999), visa descrever as 

características de determinada população ou fenômeno, ou estabelecimento de relação entre 

variáveis. Com relação à abordagem do problema, o estudo caracteriza-se como qualitativo. Pois foi 

realizado um estudo de caso, onde foi possível realizar um levantamento das principais necessidades 

de informações da empresa, observando as melhorias e benefícios obtidos através da aplicação do 

Power BI. " 

 

OS BENEFICIOS DA HIDROGINÁSTICA PARA O IDOSO 

 

Francisca Raquel Ferreira de Sousa, Ana Claudia da Silva Gois, Sara Braga Costa, Cleomário de Souza 

Miranda, Rosângela Camelo Rodrigues Timbó, Emmanuel Alves Carneiro 

 

Curso: EXTERNO 

 

A prática de exercício físico, além de combater o sedentarismo, contribui de maneira significativa para 

a manutenção e melhoria da qualidade de vida dos idosos. Hoje em dia na atualidade as pessoas da 

terceira idade têm criado uma consciência maior com relação aos cuidados com a saúde e o exercício 

físico é visto como um aliado nessa busca, pois o mesmo é considerado um tratamento de prevenção 

de doenças. E a hidroginástica é vista como uma forma de adentrar nessa busca de qualidade de vida. 

O objetivo do estudo foi identificar quais os benefícios da hidroginástica para indivíduos idosos 

partindo de uma prática regular com um profissional de forma adequada. Metodologia: Nesta pesquisa 

participaram 36 idosos praticantes de hidroginástica na academia JOHN & JESSI localizada na Rua Melo 

de Oliveira número 1234, Bairro João XXIII Fortaleza Ceará. Os critérios de inclusão foram selecionar 

para participar da pesquisa pessoas idosas praticantes de hidroginástica da academia e excluído da 



 
  

 
 
 

pesquisa aquelas pessoas que não eram idosas e que não praticavam hidroginástica.  

 

 

 

 

ESTUDO SOBRE O AUXILIO DE JOGOS ELETRONICOS NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM 

PARALISIA CEREBRAL 

 

Francisco Wilderson Tavares Rocha, Adson Teixeira Rodrigues, Livia Menezes de Oliveira de Sousa, 

Antônio Mateus Magalhães Coelho, Samara da Silva do Nascimento e Tatiana de Queiroz Oliveira

  

 

Curso: Fisioterapia 

 

Objetivo: Analisar as contribuições da gameterapia para tratar pacientes com paralisia cerebral de 

forma humanizada com o auxílio de jogos eletrônicos. Metodologia: Trata-se de uma revisão de 

literatura, com buscas nas bases de dados PubMed, SCielo, academia.edu, seguindo o descritor: Vídeo 

games, Reabilitação, Tecnologia e gameterapia. Os critérios de inclusão foram estudos publicados no 

idioma inglês e português, sem restrição de tempo por ser algo recente e disponíveis para leitura na 

íntegra. Os critérios de exclusão foram estudo de caso, relato de experiência 

 

ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NO TRATAMENTO DO PACIENTE COM AUTISMO 

 

Jéssica Bernardo Lima, Tatiana Queiroz Oliveira  

 

Curso: Fisioterapia 

 

Justificativa: a fisioterapia foi eficaz no tratamento deste grupo de crianças com autismo. 

Objetivo: Compreender a atuação do fisioterapeuta em pacientes com autismo. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, com buscas na base de dados Google Acadêmico, 

seguindo os descritores DeCS (Descritores em Ciências da Saúde): Transtorno do Espectro Autista; 

Fisioterapia; Promoção de Saúde. Foram incluídos artigos de revisão publicados em português, no 

período de 2021 a 2022. Foram excluídos livros, capítulos de livros, cartas, trabalhos de conclusão de 

curso, publicações não relacionadas à atuação do fisioterapeuta e com acesso restrito. 

 

FISIOTERAPIA NO PÓS-OPERATÓRIO DO CÂNCER DE MAMA 

 

Maria de Fatima Oliveira, Lucilene Siqueira Fernandes, Pamella da Silva Pinheiro, Mariana Fernandes 

Carlota, Dayse Maria Andrade Gomes e Tatiana de Queiroz   

 

Curso: Fisioterapia 

 

O câncer de mama é o mais frequente entre as mulheres no mundo A reabilitação ocorre de acordo 

com a intervenção seja ela cirúrgica ou não. A exemplo da mastectomia radical unilateral associada ao 

esvaziamento axilar, que deve se iniciar entre o terceiro e quinto dia do pós-operatório. Analisar os 

benefícios que os exercícios fisioterapêuticos podem proporcionar.  Justificativa. A fisioterapia se 

mostrou eficaz no pós-operatório, tendendo a aliviar a dor e melhorar a amplitude de movimento dos 

membros afetados pela cirurgia. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura. As buscas foram 

realizadas nas bases de dados Scielo e Google acadêmico. 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE FÍSICA AUXILIANDO NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO 

 

Edjania Barroso Maia, Andressa dos Santos Pimenta, Marciele de Alencar SIlva Soares, Maria Naíde 

Alves da Silva, Marta Nayra de Brito Cunha, Tatiana de Queiroz Oliveira 

  

Curso: Fisioterapia 

 

Justificativa: o trabalho tem o intuito de mostrar como o exercício físico, pode beneficiar pessoas que 

sofrem com depressão. Objetivos: conscientizar as pessoas, que a atividade física pode ser uma 

excelente alternativa no tratamento da depressão, já que é uma forma mais acessível e menos invasiva. 

Metodologia: tendo como métodos de estudo, artigos científicos dos últimos dez anos. 

 

REALIDADE VIRTUAL COMO AUXÍLIO NA MELHORIA NOS CASOS DE PARKINSON: UMA REVISÃO 

 

Rhavine Barbosa, Andressa Bandeira, Ana Karolina Aguiar, Livia Paiva, Vanessa Menezes  

  

Curso: Fisioterapia 

 

Expor casos em que a realidade virtual contribuiu para a melhoria da doença de Parkinson, através da 

tecnologia. Uma revisão de literatura, com buscas em bases de dados PubMed e Scielo, utilizando os 

descritores Parkinson, realidade virtual e fisioterapia. Foram incluídos estudos publicados 

recentemente e em português. Foram excluídos estudos em espanhol, em inglês e aqueles que eram 

antigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

A ATUALIZAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Sherliane de Sousa Furtado, Suenia Rodrigues Furtado, Kennedy Ribeiro Sampaio   

 

Curso: Fisioterapia 

 

Introdução: A atenção primária é a base para o acesso ao Sistema Único de Saúde, onde realiza-se 

ações de promoção e prevenção à saúde por meio das equipes multidisciplinares. Por muitos anos a 

Fisioterapia vem sendo associada apenas a reabilitação, no entanto vem buscando conquistar o seu 

espaço na APS por meio de ações que envolvem promoção, prevenção, tratamento, restabelecimento 

e manutenção da saúde. 

Objetivos: relatar a vivência dos alunos de fisioterapia no estágio supervisionado em Saúde da Família 

na Atenção Primária à Saúde (APS). Métodos: trata-se de um relato de experiência, de caráter 

descritivo, do estágio supervisionado em saúde da família, iniciado em setembro de 2022, na unidade 

básica de saúde Francisco Ferreira da Silva, no município de Caucaia, CE. As atividades desenvolvidas 

tiveram como foco principal a promoção e prevenção a saúde. Alguns materiais foram confeccionados 

pelos próprios alunos, com objetos reciclados e de fácil acesso aos pacientes, como: garrafas pet, rolos 

de papelão e elásticos, para o tratamento dos mesmos. Resultados: Dentre as atividades realizadas, 

podemos citar: a criação de um painel para a divulgação do serviço de fisioterapia na UBS, na qual eram 

citadas quais áreas estaríamos atendendo. Ação do setembro verde sobre a conscientização a doação 

de órgãos e prevenção de câncer de intestino, por meio da abordagem dos pacientes na sala de espera. 

Houve também rodas de conversas, com troca de conhecimentos, sobre assuntos específicos da 

fisioterapia e da atenção primária. Além disso, confeccionamos uma ficha de anamnese para 

realizarmos as avaliações e atendimentos de usuários da UBS. Conclusão: A partir dessa experiência, 

podemos perceber o quão é importante a discussão de ideias em rodas de conversas para que o aluno 

venha a realizar as atividades propostas com autoconfiança. Durante a vivência, pôde-se notar que há 

a necessidade da implementação da fisioterapia na atenção básica à saúde em Caucaia e a criação de 

políticas públicas para a conscientização dos usuários e demais profissionais sobre a atuação do 

fisioterapeuta na atenção básica, que no geral é associada apenas à reabilitação. 

 

EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO EM PORTADORES DE DIABETES MELLITUS 

 

Suzane Barbosa Bastos, Maira de Paula da Silva, Lorena Gomes Bezerra, Maria Rosângela Vasconcelos 

dos Santos, Maria Luceline de Sousa Patrício, Tatiana de Queiroz Oliveira.  

 

Curso: Fisioterapia 

 

Justificativa: O exercício físico é um fator importantíssimo para os pacientes que possuem diabetes pois 

com sua pratica regular os portadores da doença possuem melhores condições de vida e um melhor 

manejo da doença. Objetivos: Abordar achados científicos referente ao exercício para diabéticos. 

Metodologia: Uma revisão bibliográfica com base de dados PubMed. 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES IDOSOS COM OSTEOPOROSE 

 

Vitória Damasceno Alexandrino Leitão, Victor Breno Araújo dos Santos, Liana Guimarães de Sousa, 

Gabrielle Cavalcante dos Santos Baia, Lucas dos Santos Pereira, Tatiana de Queiroz Oliveira 

 

Curso: Fisioterapia 

 

Esclarecer a importância do fisioterapeuta na prevenção de lesões em pacientes idosos com 

osteoporose, trazendo qualidade de vida para as pessoas acometidas por essa patologia. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE  EXPERIÊNCIA 

 

Vitória Régia Do Nascimento Tomé, Lorena Bezerra Martins 

 

Curso: Fisioterapia 

 

A atenção primária é responsável por promover e atender a população, facilitando a filtragem e 

organização da rede de saúde, prestando serviços essenciais e encaminhando necessidades específicas 

para os serviços de atenção especializada (OLIVEIRA, Maria Dágila Nojosa de et al. Objetivos: Descrever 

a experiência de estágio supervisionado de acadêmicas de fisioterapia do curso de fisioterapia em 

saúde da família em uma unidade básica de saúde. Metodologia: Trata-se da descrição de um relato 

de experiência realizado na Unidade de Atenção Primária à Saúde Francisco Ferreira da Silva em 

Caucaia em setembro de 2022.  

 

O PAPEL DA FISIOTERAPIA NO CONTROLE DA OBESIDADE INFANTIL 

 

Allice Santiago Batista, Yasmin Suzana Vieira de Castro, Ana Beatriz dos Santos Menezes, Samanta Kelly 

Pereira Alves, Pedro Lucas Martins Gonçalves.  

 

Curso: Fisioterapia 

 

O nosso trabalho fala sobre o tratamento da fisioterapia no controle da saúde de crianças obesas, e 

como isso pode afetar sua saúde tanto mental quanto física causando o desencadeamento de uma 

baixa autoestima e problemas de socialização. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

MECANISMO ENVOLVIDO NA INFECÇÃO SARS-COV-2 GERADOR DE DISGEUSIA E HIPOSSALIVAÇÃO 

 

Amanda Da Silva Bandeira, Marcela Helen Dos Santos Freitas, Francisco Heldon Rufino Costa  

 

Curso: Enfermagem 

 

A importância desse trabalho é explicar o possível mecanismo de ação causador de disgeusia e 

hipossalivação envolvido na infecção SARS-CoV-2. A cavidade oral é considerada uma porta de acesso 

para o SARS-CoV-2, devido à forte ligação que o vírus possui com o receptor da Enzima Conversora de 

Angiotensina 2, e pela expressa quantidade de enzimas nas células epiteliais da mucosa oral e na região 

da língua. Com isso, o dano ocasionado pela COVID-19 aos nervos cranianos sensitivos, pode explicar 

o distúrbio do paladar. Entre os estudos encontrados, a hipossalivação é um possível agente de risco 

para replicação viral. Ao mesmo tempo que a saliva está relacionada ao paladar e a perda total ou 

parcial deste pode explicar tal condição. Foi realizada uma revisão bibliográfica, sendo utilizadas duas 

das principais plataformas de dados, como Scielo e Google Acadêmico e achados artigos científicos 

sobre a temática entre os anos de 2020 e 2022. Foram utilizados os seguintes descritores: “Paladar”, 

“Perda”, “Hipossalivação”, “mecanismos”, “SARS – CoV -2”. 

 

FATORES DE RISCO PARA CÂNCER DE COLO UTERINO: O QUE A LITERATURA NOS REVELA 

 

Francisca Giselle de Oliveira Amaral, Luana Correia Lessa, Francisca Raquel Ferreira de Sousa, Maria 

Thais Moraes do Nascimento, Greyceane do Nascimento de Abreu Lima, Ana Maria Martins Pereira 

 

Curso: Enfermagem 

 

A justificativa do estudo perpassa pela importância de facilitar o processo de socialização de 

informações estratégicas sobre a doença e, assim, dar visibilidade à dimensão do problema que o 

câncer do colo do útero representa para a saúde pública no País e o quanto se pode fazer para reverter 

a atual situação de morbidade. Objetiva-se descrever os fatores de risco e avaliar os métodos 

preventivos para diminuir os casos contra câncer de colo do útero. Trata-se de uma revisão de 

literatura, realizada na BVS com bases de dados eletrônicas LILACS e BDENF, seguindo os critérios de 

inclusão baseados nos últimos 5 anos e em idioma português, sendo selecionado 8 artigos para 

contribuir com a pesquisa. 

 

SÍFILIS NA GESTAÇÃO: EFETIVIDADE DO TRATAMENTO NO PRÉ-NATAL 

 

Francisca Raquel Ferreira de Sousa, Antunes da Rocha Costa, Greyceane do Nascimento de Abreu Lima, 

Francisca Giselle de Oliveira Amaral, Maria Thais Morais do Nascimento, Ana Maria Martins Pereira 

 

Curso: Enfermagem 

 

A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, crônica e curável. Porém, quando não é tratada, evolui 

para estágios de gravidade variada, podendo acometer diversos órgãos e sistemas do corpo. Justifica-

se neste contexto conhecer o tratamento da sífilis na gestação para que possa ajudar os profissionais 



 
  

 
 
 

de saúde a criar estratégias para adesão das gestantes ao tratamento evitando uma maior gravidade 

da doença. Objetiva-se no presente estudo identificar a efetividade do tratamento da sífilis no pré-

natal. Tendo como metodologia uma revisão de literatura nas bases de dados BDENF, LILACS, MEDLINE 

e ScIELO realizada no período de agosto a novembro de 2020 e foram encontrados 10 artigos. 

 

 

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FORENSE NA COLETA DE VESTÍGIOS SEXUAIS 

 

Gabriella Oliveira Fernandes, Isabelly Neri da Costa, Aline Rodrigues Feitoza 

 

Curso: Enfermagem 

 

Introdução: Os casos de violência contra a mulher vêm aumentando constantemente, causando 

grandes danos, preocupações e tentando alarmar as autoridades como forma de mostrar cada vez mais 

a real necessidade das unidades públicas de saúde terem enfermeiros capacitados na área de 

enfermagem forense para atendimentos a vítimas sofredoras de ataques sexuais e principalmente a 

grande importância em preservar os vestígios, que possivelmente podem desvendar toda a moral do 

caso na vida de uma mulher. Objetivo: Discutir a importância da coleta de vestígios no atendimento a 

mulher vítima de violência. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, onde a busca se deu 

através do banco de dados do Google Acadêmico. Utilizamos os descritores “enfermagem forense” e 

“coleta de vestígios” e selecionamos o tipo “artigos de revisão”. Encontramos apenas 09 artigos 

publicados, mesmo sem delimitar o tempo de publicação. Após a leitura dos resumos disponíveis foi 

possível identificar o ponto central dos mesmos e realizar a discussão dos dados encontrados. 

Resultados e discussão: Quando analisamos os estudos encontrados podemos perceber que se trata 

de um assunto novo no campo científico da enfermagem, sendo o primeiro publicado em 2017, tendo 

no ano de 2021 07 publicações e 01 em 2022. Quanto ao tema central 06 artigos discorrem sobre a 

coleta de vestígios após violência sexual, 02 trazem o contexto da coleta em emergências e 01 na 

preservação da cena de crime. O enfermeiro forense, é treinado para saber identificar vítimas de 

violência sexual ou outros tipos de violência, para saber atuar como profissionais acolhedores 

juntamente com sua equipe multiprofissional suas vítimas no primeiro instante, dentre outros, para 

que assim possa contribuir de alguma forma com as entidades civis e criminais. Além de possuir a total 

licença para fazer o levantamento de provas e de ter a responsabilidade em preservar os vestígios para 

que permaneçam intactos e possam ser analisados. Considerações finais: Apesar de toda a diferença e 

importância que tem o papel do enfermeiro forense na hora de atender vítimas com esse tipo de 

violência, muitas pessoas nem sabem a relevância que tem esse tipo de profissional capacitado e 

especializado, muitos nem sabem onde, quem, o que fazer e como recorrer nesses tipos de situações, 

mas por que será? A enfermagem forense é uma das mais novas especializações na área da 

enfermagem, que muito tem a se descobrir e que poucos sabem da sua real dimensão, sendo de suma 

importância que novos estudos sejam feitos nessa área. 

Descritores: Enfermagem Forense. Coleta de vestígios. Violência. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

BOLSISTAS DE UM PROJETO DE EXTENSÃO 

 

Greyceane do Nascimento de Abreu Lima, Francisca Raquel Ferreira de Sousa, Francisca Giselle de 

Oliveira Amaral, Maria Thais Morais do Nascimento, Ana Maria Martins Pereira  

 

Curso: Enfermagem 

 

Justificativa: As experiencias coletivas são fontes de construção de saberes. As relações que 

estabelecemos cotidianamente com doscentes e discentes, as trocas de experiencias, não só na 

universidade como também em cursos, palestras e congressos, a interação, são alguns exemplos de 

situações que podem resultar nesta produção coletiva de saberes. Objetivo: Trata-se de um relato de 

experiência vivenciados por academicos de enfermagem enquanto bolsistas do proinovar. 

Metodologia: A metodologia utilizada neste trabalho foi por meio de pesquisa baseadanas experiencias 

adiquirida nos encontros com gestantes cadastradas nos Serviços Básicos de Saúde de Caucaia/Ce. O 

presente relato refere-se ao projeto PROINOVAR cujas atividades vêm sendo desenvolvidas desde maio 

de 2022. 

 

O CONHECIMENTO DAS MULHERES SOBRE O EXAME PAPANICOLAU: REVISÃO DE LITERATURA 

 

Greyceane do Nascimento de Abreu Lima, Francisca Thaina Sousa do Nascimento, Francisca Raquel 

Ferreira de Sousa, Francisca Giselle de Oliveira Amaral, Maria Thais Morais do Nascimento, Ana Maria 

Martins Pereira  

 

Curso: Enfermagem 

 

Justificativa: O exame papanicolau tem suma importância no impacto na previsão e promoção a saúde 

da mulher, ele tem o diagnóstico precoce e o uso de tecnologia simplificada possibilitado que o 

tratamento seja efetivo. O câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer maligno com a maior 

frequência de acometimento em mulheres no Brasil e em outros países no processo de 

desenvolvimento.Objetivo: Identificar o conhecimento das mulheres sobre o exame papanicolau e os 

sentimentos relatados pelas mulheres em relação ao exame papanicolau com base na literatura 

científica. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura desenvolvida nos meses de agosto a 

novembro de 2020, nas bases de dados BDENF e LILACS. Onde foram selecionados 18 artigos que 

atenderam todos os objetivos do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: CONCEITO E CONSIDERAÇÕES SOBRE AS IMPLICAÇÃO NO PARTO 

 

Maria Thais Morais do Nascimento, Calebe Timoteo Braga da Costa, Francisca Raquel Ferreira de Sousa, 

Francisca Giselle de Oliveira Amaral, Greyceane do Nascimento de Abreu Lima, Ana Maria Martins 

Pereira 

 

Curso: Enfermagem 

 

O estudo justifica-se devido a importância de desenvolver uma assistência humanizada no trabalho de 

parto. Pois, na prática clínica vivenciada pelas mulheres no centro obstétrico, observou-se a falta de 

atenção dos profissionais de saúde com as mulheres que se encontram nesse ciclo da vida. Tendo como 

objetivo escrever a percepção da mulher sobre violência obstétrica durante assistência ao trabalho de 

parto e parto. A Metodologia realizada trata-se de uma revisão literária realizada nos meses de março 

a abril de 2021 nas bases de dados (LILACS), (BDENF) e (IBECS):  Foram encontrados 68 artigos e 09 

selecionados. 

 

UMA ANÁLISE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SOBRE COMPRAS ONLINE 

 

Antônia Camila Freire Rodrigues Gomes, Larissa Santana Ferreira, Joao Paulo Siqueira Rocha, Karina 

Freitas Silva, Tatiane Coelho Quirino, Biltis Diniz Paiano 

  

Curso: Administração 

 

Durante a pandemia as compras online estiveram em foco pelos consumidores. E agora no período 

pós-pandemia continua bem presente na realidade dos consumidores. Neste artigo será apresentado 

como o código de defesa do consumidor ampara o cliente em suas compras online. Trazendo 

informação e segurança neste mundo digital que ainda nos traz muitas incertezas. A todo momento 

podemos ter acesso a uma imensa quantidade de produtos e serviços. Hoje mesmo sem sair de casa 

podemos contratar serviços e produtos de todos os segmentos. Os aplicativos de transporte hoje são 

bem comuns e muitas pessoas já não se imaginam sem esse tipo de serviço. Porém com todo esse 

acesso e toda essa tecnologia, os consumidores em sua grande maioria não sabem os direitos que lhes 

são válidos. E uma grande parte da população nunca ouviu falar sobre os direitos disponíveis quando 

é efetuada uma compra online. Um exemplo a ser citado é o direito de arrependimento, previsto no 

artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, no qual diz que, quando o consumidor compra o produto 

fora do estabelecimento comercial (pela internet ou pelo telefone, por exemplo), ele tem o direito de 

desistir da compra em até sete dias úteis. Esses e muitos outros direitos não chegam ao conhecimento 

de uma boa parcela de consumidores. E por isso o trabalho desenvolvido, busca trazer os principais 

pontos de educação para o consumo conforme o Código de Defesa do Consumidor preconiza. 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

A PANDEMIA E O DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

Amália da Silva de Vasconcelos , Idelvan Teixeira Correia , Thifany Araújo Soares, Biltis Diniz Paiano  

 

Curso: Administração 

 

AUSÊNCIA DE RESUMO 

 

OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Débora Soares Freitas, Clautides Caroline Lemos de Abreu, Laura Rilary Silva Jorge 

 

Curso: Fisioterapia 

 

Trata-se de um relato de experiência, com caráter descritivo, realizado a partir de setembro de 2022, 

durante a disciplina de estágio curricular desenvolvido na unidade de atenção primária localizada em 

Caucaia- CE, Itambé 2. 

 

DIREITO DE PERSONALIDADE: PESSOAS SEM REGISTRO CIVIL 

 

Manoel Gomes Oliveira   

 

Curso: Direito 

 

AUSÊNCIA DE RESUMO 

 


