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APRESENTAÇÃO 
 

          O objetivo do XII Fórum Artístico, Científico e Cultural da FCS, realizado nos dias 28 e 29 de 
outubro, é promover diálogo e reflexão sobre aspectos das áreas da ciência, arte e cultura dentro 
da realidade no interior do estado. Fazendo com que essa troca de ideias seja válida para 
crescimento pessoal e profissional tanto dos alunos, quanto para a comunidade civil. 
 
          Este ano a temática central é a Superação, que busca apresentar aos participantes da 
comunidade Católica Salesiana e convidados uma visão da capacidade que o indivíduo tem em 
superar dificuldades diversas, sejam, físicas, emocionais, psicológicas, financeiras. 
 
         Deste modo, neste ano tivemos um evento totalmente virtual utilizando o Youtube e a 
Microsoft Teams. 
 

SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA 

 
         O Fórum Artístico, Científico e Cultural está em sua 13ª edição.  
 
         O evento acontece anualmente na Faculdade Católica Salesiana e além de viabilizar maior 
conhecimento para seu corpo discente e docente, procura, por meio deste, unir cursos distintos 
dentro do âmbito universitário.  
 
         A situação atual está relacionada à manutenção da realização do evento mesmo numa 
estrutura virtual, considerando uma modelagem de readaptação às novas demandas, ou seja, 
superando as dificuldades do contexto atual. Assim, possibilitando o acesso aos alunos 
matriculados e a toda comunidade local e a quem mais se interessar nas temáticas propostas. 
 

Data    

28.10 - YOUTUBE 

 

18:30 

 

 

Abertura: 

Fala solene da Diretora Irmã 

Carmelita e da Vice-Diretora 

Ana Cristina 

 

 

19:00 - Apresentação do Vídeo 

Superação 

 

 

19:20 - Palestra sobre Superação 

com André Conceição, Agnes 

Williams, Marcello Santos, Sheila 

Corrêa e Jota Junior 

Mediação: Professora Jaqueline 

Mateus 

29.10 – MICROSOF TEAMS 

17:30 Oficina Tema: 

CV Lattes 

 

Professores Hans Schmidt; Moises 

Conceição e Rildo Loureiro 



 

4 
 

 

18:30 

 

Sala ENG da Computação 

 

Tema:  

Inteligência Artificial 

 

Alunos e Professores 

Mediação: Coordenador Mauro Dias 

18:30 Sala PSI Tema:  

Diversidade 

Alunos e Professores 

Mediação Professora Gilzete Passos 

 

18:30 

 

Sala COM e ADM 

Tema:  

Muldisciplinaridade 

Alunos e Professores do Curso de 

Comunicação e Administração 

Mediação Professora Christiane 

Milagres 

18:30 Sala Engenharias 

(Química, Produção e 

Ambiental) 

 

Tema:  

Diversos 

 

Alunos e Professores 

Mediação Coordenador Warlley 

Ligório Antunes 

 

18:30 Sala PIBIC 

 

Tema:  

A Superação na Ciência 

Alunos e Professores 

Mediação Coordenador Hans 

Schmidt 

 

 
 

REALIZAÇÃO DO EVENTO  

Primeiro dia 06/10/2020 – Transmissão pela Plataforma 
Youtube 
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Realização do dia do Evento – Live Superação 

Foto: Alysson Nogueira 
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LOGÍSTICA MARÍTIMA DE EMBARCAÇÕES: REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA 
MANUTENÇÃO DE NAVIOS  

ALBERTO BARROS ALBUQUERQUE 

Jaqueline Mateus de Moura  

Silvia Cecília Campos Lourenço 

Gabriel Augusto de Sousa 

 

 

Resumo 

O cenário do tema a ser desenvolvido neste trabalho é a Bacia de Campos, onde a 
Petrobras possui o núcleo de operação, através da atividade de exploração e produção 
de petróleo e gás natural. O trabalho tem como objetivo identificar se o fluxo do processo 
de aquisição de suprimentos é adequado para que a operação sofra o mínimo possível 
com as irregularidades e inconsistências da logística de materiais e aquisição de peças e 
sobressalentes adquiridos no território nacional, importações e exportações. Traz alguns 
conceitos de Cadeia de Suprimentos e atividades envolvidas. O estudo de caso consistiu 
na aplicação de questionário para 17 funcionários de diversas funções na empresa AB, e 
teve por objetivo identificar como era realizada a aquisição de peças e materiais 
fundamentais às operações das embarcações de apoio offshore. Através da análise das 
respostas, chegou-se à conclusão de que há lacunas de conhecimento/treinamento com 
relação ao sistema de gestão implementado na empresa AB que impactam na gestão 
eficaz da cadeia de suprimentos. 
 
Palavras-chave: trabalho em equipe, estoque, ressuprimento, transporte e distribuição. 
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DESPERDÍCIOS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO RESTAURANTE BETA 
NO MUNICÍPIO DE MACAÉ 

LETICIA DE FREITAS SOUSA SILVA  

Anírian Cristiane Unghare 

Jaqueline Mateus de Moura 

Silvia Cecilia Campos Lourenço 

 

Resumo 

Em um restaurante, o desperdício é um gasto extra, adicionado aos custos normais dos 
produtos, e que não traz nenhum benefício, pois tem como destino final o lixo. Os custos 
dos desperdícios estão inseridos no custo da qualidade e representam o custo de falha 
no controle, sendo assim um custo evitável. As perdas e desperdícios de alimentos 
impactam negativamente tanto na economia quanto na saúde da população, além de 
demonstrar claramente a utilização insustentável dos recursos naturais. O objetivo do 
trabalho foi descrever o processo de produção de um restaurante e identificar os 
desperdícios. Utilizou-se de entrevista semiestruturada e observação das etapas do 
processo produtivo para a coleta de dados. Por meio dessas informações, foi possível 
fazer uma análise de forma a identificar os desperdícios de alimentos. Como resultado, 
constatou-se que há desperdícios ao longo do processo produtivo. Diante do que foi 
observado, sugestões corretivas foram propostas com o intuito de minimizar ou acabar 
com os desperdícios identificados. 
 

Palavras-chave:  restaurante; desperdício; processo produtivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PERCEPÇÃO QUE OS ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
FACULDADE CATÓLICA SALESIANA DE MACAÉ TÊM A RESPEITO DA 
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RELAÇÃO LÍDER-LIDERADO, IMPACTANDO NA MOTIVAÇÃO E NO CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

 

LUKAS SOUZA FERREIRA GUIMARÃES  

Anirian Cristiane Unghare  

Silvia Cecilia Campos Lourenço  

Júlia Hosana Franco  

Mauro Dias de Carvalho 

 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é analisar a percepção dos alunos do curso de administração,  
da Faculdade Católica Salesiana de Macaé, a respeito da relação líder-liderado, 
impactando nos fatores relacionados ao comportamento da liderança, responsáveis pelo 
papel da motivação e do clima organizacional da empresa onde foi realizada a pesquisa. 
O instrumento para a coleta de dados foi um questionário, respondido por 40 alunos da 
FCSMA e foi percebido que a maioria dos alunos é do sexo feminino, com idade entre 23 
a 30 anos, está cursando o sexto período e tem o tempo de empresa entre 1 a 12 meses 
e trabalha no setor administrativo. Dessa forma, pode-se concluir que os fatores 
apresentam insatisfação e satisfação por partes dos alunos em relação ao seu líder, sendo 
possível apontar os pontos positivos e negativos dos estilos de cada líder. Os resultados 
sinalizaram pontos importantes para as empresas que buscam melhorar as necessidades 
dos seus colaboradores em mantê-los motivados, com a finalidade de alcançar as 
melhorias nas suas atividades, em busca de atingir os objetivos individuais e 
organizacionais. 
 

Palavras-chave: liderança; motivação; clima organizacional. 
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PRÍNCIPIOS PSICOLÓGICOS NO MARKETING E NA PUBLICIDADE: UMA 
ANÁLISE DO BRANDING SENSORIAL NAS CAMPANHAS “ HISTÓRIA DE 

SOFIA E ABRAÇO DEMORADO” 

 

AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS 

Eduardo Aguiar de Assis 

Christiane Reis Milagres 

Lucas Lopes Albuquerque Bastos 

Resumo 

Este estudo visa analisar o uso de princípios psicológicos e do branding sensorial nas 
campanhas publicitárias, atingindo o subconsciente do consumidor, influenciando o seu 
comportamento e, principalmente, fazendo com que as marcas estejam presentes na 
memória do público-alvo. Busca observar a relevância da psicologia aplicada ao 
marketing e à publicidade, além de apresentar, por meio de pesquisas bibliográficas, os 
fatores do processo de decisão de compra do consumidor. A partir disso, ilustra-se a 
aplicabilidade das teorias nas peças publicitárias audiovisuais: “História de Sofia” e 
“Abraço Demorado”, do anunciante Panvel Farmácias, de modo a pôr em prática a 
fundamentação teórica enfocada. 
 

Palavras-chave: marketing; publicidade; branding sensorial; psicologia e comportamento 
do consumidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

MODA E COMUNICAÇÃO: A INDUMENTÁRIA COMO FORMA DE 
EXPRESSÃO 

 

RAFAELA INÁCIO DE SOUZA  

Daniel Fassa Evangelista  

Cassiano Ferreira Simões 

Leonardo Seabra Puglia 

 

Resumo 

A moda como meio de comunicação social é o problema de pesquisa do presente 
trabalho. Reflexo de mudanças em diversos aspectos (sociais, culturais etc.) da sociedade 
e dona de uma linguagem própria, a comunicação no vestuário é um tema rico em 
detalhes e complexo em sua estrutura. Para melhor compreendê-lo, realiza-se aqui uma 
revisão bibliográfica e uma análise empírica de imagens, com base em uma adaptação 
simplificada da metodologia proposta por Penn (2011). Essa análise é dividida em duas 
etapas: na primeira são estudadas peças publicitárias de três marcas diferentes (Letih, 
Nike e Supreme); na segunda, analisa-se fotografias de pessoas comuns, usando as 
roupas dessas marcas. Com essa análise, procura-se evidenciar como a moda tem caráter 
ao mesmo tempo social e individual, uma vez que, por meio dela, são comunicadas 
tradições, inovações, identidades e singularidades. 
 

Palavras-chave: moda; comunicação; identidade; cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

ESTUDO DE CASO: ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA LAGOA DE IRIRY 

 

MORENA RAIZA AGUIAR BOMFIM ANDRADE  
HORANNA PEREIRA FONTOURA 

Marcos Cezar dos Santos 
Eduardo Tavares Damas 
Larissa Santos de Paula 

 

Resumo 

Esta pesquisa apresenta como tema central a análise da Área de Proteção Ambiental da 
Lagoa de Iriry, e tem como objetivo principal analisar todos os aspectos ambientais sobre 
a área, a fim de descobrir se todos os critérios pré-estabelecidos por lei estão sendo 
considerados, realizar a análise dos laudos técnicos, referentes à balneabilidade da água 
da lagoa, e observar a gestão do município em que a APA em questão se encontra 
instalada. Foi utilizado como base para esse estudo o Plano de Manejo da APA da Lagoa 
de Iriry. Quanto à metodologia utilizada, trata-se de um método de pesquisa exploratória 
qualitativa, realizada através de estudos, por meio de livros e relatórios já existentes. 
Através da coleta de dados obtidos do local, foi feita uma análise qualitativa de 
informações, proveniente de laudos técnicos encontrados. Após uma precisa apuração 
dos laudos coletados, notou-se que, em determinados períodos do ano, a água da lagoa 
tem maior frequência de análises impróprias. Conclui-se, assim, a importância da APA 
para a comunidade local, ao disponibilizar um parecer atual sobre a área, uma vez que 
no presente momento poucas informações são encontradas sobre a região da APA, tendo 
em vista que a área poderia ser mais valorizada pelos moradores e pela gestão pública, 
uma vez que toda a fauna e flora encontradas dentro da APA são de suma importância 
para a vitalidade do meio ambiente. 
 

Palavras-chave: Lagoa do Iriry; APA; balneabilidade. 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA BIBLIOTECA DE TEORIA DAS FILAS 
UTILIZANDO A LINGUAGEM PYTHON E UM ESTUDO DE CASO EM UMA 

FARMÁCIA PÚBLICA 

JOÃO RICARDO CÔRE DUTRA  

Alan Carvalho Galante 

Mauro Dias de Carvalho 

Irineu de Azevedo Lima Neto 

Resumo 

O desenvolvimento da biblioteca se iniciou com o estudo de estatística básica, seguido 
de teoria das filas. Na sequência, foram abordados conceitos relativos à linguagem de 
programação Python e suas bibliotecas. A biblioteca foi implementada na linguagem 
Python e batizada de qtheory, onde foram desenvolvidos os cálculos para sistemas de 
múltiplos servidores. Em formato de pacote Python, tem seus módulos bem divididos por 
assuntos, onde toda parte de estatística está implementada no arquivo “_stats”, assim 
como os cálculos relacionados aos sistemas de filas para múltiplos servidores no módulo 
“_multiserver”. Os módulos “stats” e “multiserver” servem apenas de interface para a 
parte lógica da biblioteca. A implementação dos cálculos na qtheory se baseou na 
utilização das bibliotecas Pandas, NumPy e Scipy, que serviram como ferramentas de 
auxílio aos algoritmos desenvolvidos, tornando-os mais eficientes. Assim que essa etapa 
do trabalho foi finalizada, uma interface gráfica foi construída com Python, utilizando da 
biblioteca Qt5 e PyQt5, o que auxiliou no estudo de caso feito em uma farmácia pública. 
O sistema de fila do estudo foi modelado e teve seus parâmetros e modelos expostos em 
formato de tabelas e gráficos, podendo-se verificar os resultados observados condizentes 
com os teóricos. Como resultado deste trabalho, foi desenvolvida e aplicada uma 
ferramenta direcionada aos cálculos e utilização de teoria das filas em sistemas reais, 
servindo como recurso para potenciais otimizações que visem à economia de recursos 
nesses sistemas. 
 

Palavras-chave: Biblioteca; Python; Teoria das Filas. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE DE SUPORTE PARA ENSINO A 
DISTÂNCIA - SIED 

 

THIAGO DOS SANTOS CELESTINO DA CUNHA  

Alan Galante de Carvalho 

Mauro Dias de Carvalho 

Vinícius Weiner 

 

Resumo 

O ensino a distância recebe críticas consideráveis sob o argumento de substituição do 
ensino presencial, tradicional. No entanto, no cenário pandêmico atual, em que o 
isolamento social se fez necessário, esta modalidade foi repensada. Fez-se necessária a 
adoção do ensino a distância, em todos os níveis de ensino, para não haver prejuízo no 
processo de ensino-aprendizagem. Tendo em vista o problema em questão, propõe-se, 
neste projeto, desenvolver um Sistema Integrado de Ensino a Distância (SIED) que integra 
ferramentas existentes no mercado para atender à demanda educacional, apresentando 
cenários estruturais, implementações, validações e testes objetivos. Este projeto foi 
desenvolvido, usando a plataforma Java com o Spring Boot no Backend. No Frontend, foi 
usada a linguagem Typescript com o framework Angular e a camada de banco de dados 
PostgreSQL. Como resultado, o software apresentado neste projeto pode atender a uma 
demanda emergencial e, posteriormente, continuar em funcionamento nas instituições 
de ensino. 
 

Palavras-chave: Ensino a Distância; COVID-19; Coronavírus; Java; Spring Boot; Typescript, 
Angular. 
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APLICAÇÃO DA GESTÃO DA QUALIDADE EM ESCRITÓRIO DE 
CONTABILIDADE 

ANDRESSA PINTO PEREIRA AGUIAR  
ESTER STEFANNY SOARES OLIVEIRA RESENDE 

Sérgio Ricardo da Silva 
Ernesto Joel Penno 

Vitor Dias Pereira 

 

Resumo 

A gestão da qualidade é importante ferramenta para organização de processos dentro de 
uma organização. O sistema mais utilizado atualmente é o da International Organization 
for Standardization (ISO), criado em 1978, que se tornou padrão e garantia de qualidade 
para as empresas e seus clientes em todo o mundo. Na versão da ISO 9001:2015, são 
tratados sete princípios: foco no cliente, liderança, engajamento de processos, 
abordagem de processos, melhoria, tomada de decisão baseada em evidência e gestão 
de relacionamento. Neste trabalho, foram feitas análises de métodos para 
implementação do sistema de gestão da qualidade em um escritório de contabilidade. 
Foram mapeados os processos de recebimento de documentação e do funcionamento 
do departamento comercial para utilização do ciclo PDCA, conhecido também como 
“ciclo de Shewhart” ou ainda como “ciclo de Deming”, pois se trata de metodologia 
valiosa para a gestão da qualidade, para controle e aperfeiçoamento de processos. Com 
a aplicação do PDCA nos processos entendidos como os mais críticos do escritório 
contábil estudado, foi possível detectar sua dificuldade no recebimento de todas as 
documentações necessárias para a apuração dos impostos. Para tanto, foram feitos 
levantamentos quanto à possibilidade de aplicação de três sistemas de controle de 
entrega de documentação que poderiam auxiliar na solução desse problema. Elaborou-
se procedimento para padronização do processo do departamento comercial e para 
atendimento ao cliente, o que contribuiu significativamente para a melhoria da qualidade 
e eficiência na prestação de serviços pelo escritório de contabilidade estudado. 
 

Palavras-chave: gestão da qualidade; processos de trabalho; escritório contábil. 
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APLICAÇÃO DA MANUFATURA ENXUTA EM UM MINIMERCADO NA 
REGIÃO SERRANA DE MACAÉ-RJ 

 

DAYANE DE SOUZA PEREIRA  

Sérgio Ricardo da Silva 

Ernesto Joel Penno 

Vitor Dias Pereira 

 

Resumo 

A crescente competitividade entre as organizações e as crises econômicas são alguns dos 
principais problemas que afetam a sobrevivência de microempreendimentos, os quais 
buscam alternativas para melhorar a qualidade dos seus produtos e serviços, a fim de 
conseguir obter vantagens competitivas para promover o crescimento dos seus negócios. 
A filosofia da manufatura enxuta é constituída por um conjunto de técnicas e ferramentas 
que têm como propósito melhorar a performance de uma organização, buscando 
promover a satisfação dos clientes, através da eliminação das atividades que não 
agregam valor aos produtos ou serviços, sendo consideradas como desperdícios e 
reduzindo as falhas dos processos. Para demonstrar que conceitos e ferramentas de uma 
gestão industrial podem ser utilizadas em microempreendimentos, visando promover 
melhorias no desempenho dos processos e garantir a sua sobrevivência em um mercado 
tão competitivo, este trabalho propõe a implementação dos conceitos da manufatura 
enxuta e da aplicação de algumas das ferramentas da qualidade como a filosofia Kaizen, 
o ciclo PDCA, o sistema 6S, o sistema Kanban, o 5W2H e o brainstorming, em um 
microempreendimento que é um comércio varejista, com o objetivo de eliminar os 
desperdícios com a otimização do inventário, organização do ambiente de trabalho, 
aumento da qualidade dos atendimentos, a fim de promover um melhor gerenciamento 
do tempo e proporcionar a mudança do ambiente de trabalho com a reorganização do 
layout do minimercado. 
 

Palavras-chave: microempreendimentos; manufatura enxuta; ferramentas da qualidade. 
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UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA VISUAL BASIC FOR APPLICATION® NA 
AUTOMAÇÃO DE TAREFAS NO MICROSOFT EXCEL® 

GUILHERME DE PAULA PORTO  

Sérgio Ricardo da Silva 

Mauro Dias de Carvalho 

Vitor Pereira Dias 

Resumo 

Este trabalho apresenta um estudo de caso teórico, que demonstra as vantagens de se 
utilizar a linguagem de programação Visual Basic for Applications, juntamente com o 
Excel®️, em processos operacionais pelos engenheiros de produção. No estudo de caso, 
foi apresentada uma solução para as empresas de apoio marítimo que desejam controlar 
a eficiência de consumo de combustível de suas embarcações, do tipo PSV 4500, de 
forma mais eficaz, utilizando os indicadores-chave de desempenho que norteiam esse 
processo. 
 

Palavras-chave: apoio marítimo; embarcações supridoras; consumo de combustível. 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL EÓLICO NA REGIÃO DE MACAÉ  
 

ISADORA LIGEIRO DE OLIVEIRA  

Vítor Dias Pereira 

Warlley Ligório Antunes 

Marcos Cezar Santos 

 

Resumo 

A avaliação do potencial eólico na região de Macaé – RJ envolve uma fonte de energia 
renovável, limpa e sustentável, que é obtida a partir dos ventos. Este trabalho tem por 
objetivo avaliar o potencial eólico da região de Macaé – RJ com intuito de futuro 
aproveitamento para a geração de energia elétrica. O estudo foi realizado utilizando 
métodos da pesquisa quantitativa, exploratória, descritiva e explicativa. Foram 
levantados os dados de medição da velocidade e direção dos ventos, através das 
medições da estação medidora A608, localizada em Macaé – RJ, no período de 12/09/18 
a 11/09/2019. A avaliação se baseou no cálculo da direção e velocidade média dos ventos 
e posteriormente foi calculado o potencial eólico da região. Os dados de velocidade 
medidos foram comparados com função de distribuição de Weibull, a qual é 
frequentemente utilizada para avaliar a densidade de potência eólica. Observou-se que, 
a 10 m de altura, a direção predominante dos ventos é a de NE (Nordeste) com uma 
velocidade média de 3,0 m/s. A velocidade média obtida foi de 2,49 m/s, com uma 
densidade de potência média de 20,86 Watts/m2. Esses resultados sugerem que não é 
viável a obtenção de energia elétrica em segmentos de grande porte, pois a velocidade 
média necessária é igual ou superior a 7 m/s. Dessa forma, concluiu-se que os resultados 
de velocidade e potência eólica obtidos pela pesquisa mostraram que não são favoráveis 
para geração de energia elétrica na região de Macaé – RJ em grande escala. No entanto, 
os resultados obtidos podem ser utilizados  
para uma geração de energia elétrica em escala reduzida, como pequenos pontos da 
cidade como em residências, zonas rurais ou empresas. 
 
Palavras-chave: velocidade dos ventos; energia eólica; potência eólico; Macaé. 
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BARREIRAS E MÉTODOS DE CONTENÇÃO DE DERRAMAMENTO DE 
PETRÓLEO EM PLATAFORMAS E NAVIOS OFFSHORE 

KAROLLAYNE AMORIM PINHO AYRES MAGALHÃES 

PRISCILA INGRID ANDRADE 

Sérgio Ricardo da Silva 

Marcos Cézar dos Santos 

Orlandemberg Pereira da Silva 

Resumo 

Vazamentos de petróleo no mar, provenientes das atividades de exploração e devido ao 
transporte marítimo, geram danos ao meio ambiente e afetam a sociedade, quando o 
petróleo é derramado. Suas mudanças de propriedade e atuação dos ventos e marés 
dificultam as ações de contenção e limpeza, além de contaminar diferentes ecossistemas. 
Existem muitas maneiras de se fazer a limpeza desse derrame no mar e a escolha 
adequada da (s) técnica (s) a ser (em) utilizada (s) e o tempo de atendimento é crucial 
para a minimizar os danos ecológicos, tendo em vista que o risco da ocorrência de 
acidente nunca é nulo, sendo por isso de grande importância o conhecimento do 
adequado uso desses dispositivos e técnicas. Este trabalho apresenta informações sobre 
as barreiras e métodos de contenção de derramamento de petróleo em plataformas e 
navios offshore, os impactos ambientais causados pelos derrames, as leis ambientais 
vigentes e, por fim, uma análise comparativa do vazamento de petróleo na região 
Nordeste do Brasil e os dispositivos e técnicas que poderiam ter sido empregados, 
reforçando a importância de seu uso adequado e ampliando as formas de resposta a tais 
episódios. 
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MELHORIA NO ARRANJO FÍSICO E NO PROCESSO PRODUTIVO: ESTUDO 
DE CASO EM UMA MARMORARIA 

MARIA EUGÊNIA BERSOT LEAL CARDOSO  

THAMYRES MIRANDA BARBOSA ROCHA 

Sérgio Ricardo da Silva 

Ernesto Joel Penno 

Vitor Pereira Dias 

 

Resumo 

A globalização econômica mudou a forma de pensamento de muitas organizações, ela 
trouxe consigo a necessidade das empresas analisarem melhor suas atividades, devido à 
alta competitividade e acirramento da concorrência, buscando cada vez mais a eficácia e 
eficiência naquilo que fazem. No entanto, tomar a decisão certa no momento certo não 
é tão fácil, mas passou a ser uma característica importante e primordial para a 
sobrevivência das empresas. As mesmas devem sempre estar focadas na melhoria dos 
seus processos e produtos, reduzir custos, mas sempre mantendo uma eficiência 
produtiva e a racionalização dos recursos de manufatura, além de atingir ótimos níveis 
de qualidade. Tudo isso pode ser alcançado através de melhorias operacionais e 
organizacionais, de forma a sempre revisar os processos e procedimentos realizados no 
ambiente de trabalho, buscando sempre adequá-los às necessidades do mercado. O 
presente trabalho tem como objetivo, através de um estudo de caso, apresentar os 
pontos de melhoria que uma boa gestão de estoque e leiaute, um bom desenvolvimento 
logístico e um aperfeiçoamento no fluxo produtivo trazem para um empreendimento. Foi 
demonstrado também um aumento no lucro em um determinado período que a 
organização teria, caso viesse a investir em determinadas máquinas. Como resultado, foi 
averiguado que o leiaute atual da marmoraria pode ser remodelado, de maneira a deixar 
o tempo de produção inferior ao que era antes, que a parte de controle logístico pode 
ser melhorada com simples planilhas, otimizando a organização na gestão de processos 
e a produtividade da empresa. 
 
Palavras-chave: Gestão de estoques; Leiaute; Desenvolvimento logístico; Fluxo 
produtivo. 
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PLANEJAMENTO DA INSTALAÇÃO DE MANIFOLDS SUBMARINOS 
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Hans Schmidt Santos 

Vitor Pereira Dias 

 

Resumo 

Este trabalho acadêmico mostrou as características dos equipamentos subsea, tendo 
como foco os manifolds, endossando os aspectos de evolução das técnicas e alternativas 
para instalação de equipamentos submarinos. Assim, foi possível debater as vantagens e 
desvantagens de cada método de instalação, comparando o uso de embarcações 
dedicadas com outras concepções de métodos de instalação. Avaliaram-se 
procedimentos de desmobilização e carregamento do equipamento, visando apurar se 
existem possibilidades de melhorias como a redução do tempo de carregamento e 
descarregamento, principalmente no Pré -Sal, através de um questionário aplicado a um 
engenheiro da área de petróleo. A entrevista possibilitou analisar os dados de operações 
com o uso do manifolds moderno e dos métodos convencionais, sendo possível 
estabelecer comparações de tempos operacionais de instalação, apoiando a teoria da 
pesquisa. Foi visto o alto valor para operações em navios e semissubmersíveis, em relação 
às plataformas e jackups, sendo cerca de 5 vezes maior do que quando tinham 
equipamentos submarinos com menos tecnologia. Quando se analisou o tempo dos 
métodos de instalação PLSV (2015 – 2017), PLSV (2017) e SESV (2018) sem navegação, 
foi demostrado que no PLSV (2015 -2017) se gasta 10,38 dias, enquanto o método SESV 
(2018) requer menor tempo 4,26 dias. Com navegação, o PLSV necessita de 9,71 dias e o 
SESV, apenas 2,67 dias. Um ponto importante, a observar, foi o peso dos manifolds nos 
últimos anos, que depois de ocorrer uma queda em seus valores, alterou a tendência que 
é o aumento que foi explicado pelo especialista, justificando a necessidade de se adequar 
ao projeto do distribuidor, com capacidades, geometrias e tipos dos manifolds de 
exploração para o Pré-Sal. Vazões maiores exigem uma maior capacidade para 
distribuição do fluido produzido. De acordo com a entrevista, existe uma estimativa de 
produção de 7 manifolds PLSV PRÉ-SAL em 2019. Comparando com a instalação 
convencional, BGL e o PLSV Pré-Sal representariam uma economia de 43,8 milhões de 
dólares. 
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APLICAÇÃO DO MÉTODO DE RIETVELD PARA CARACTERIZAÇÃO DE LIGAS 
METÁLICAS 

BÁRBARA ENNE DE PAULA VECCI  
MALU MEDEIROS FREITAS D’ASSUNÇÃO 

Cristiane Marinho dos Santos 
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Rogério Manhães Soares 
 

Resumo 

O presente trabalho buscou estudar a caracterização das fases η existentes no metal duro 
com pó de WC nanoestruturado, utilizando 10% em peso de Co como ligante com a 
finalidade de quantificação das fases η com o Método de Rietveld. Os bancos de dados 
cristalográficos auxiliaram a identificação das fases presentes nas amostras em pó do WC, 
Co e a mistura dos pós de WC-10%Co. O pó de WC nanométrico mostrou a presença da 
fase cúbica de C. Para o pó de Co, foram identificadas duas fases, uma cúbica e outra 
hexagonal, junto a certa fração de amorfo. Através das pesquisas bibliográficas e dos 
experimentos realizados neste trabalho, pode-se perceber que a análise qualitativa de 
fases gerou incerteza na identificação das mesmas, devido à complexidade do padrão de 
difração gerado pelas amostras, apresentando sobreposições, deslocamentos e variações 
nas intensidades dos picos. As amostras revelaram uma boa sinterização e a formação 
dos grãos de WC e das fases η. Com o estudo do Método de Rietveld e através de sua 
aplicação, utilizando o programa General Structure Analysis System (GSAS) e foi possível 
realizar o refinamento, foram quantificadas e caracterizadas estruturalmente todas as 
fases presentes, entre ela as fases η - Co3W3C e Co6W6C que são indesejáveis, pois 
alteram as propriedades mecânicas da liga metálica. Os indicadores de qualidade das 
estruturas pelo Método de Rietveld comprovam a eficácia dos refinamentos, junto com 
os gráficos, tabelas com as posições dos picos, parâmetros de rede, volume e densidade 
da célula unitária, além da quantificação de cada fase presente nas amostras estudadas. 
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AVALIAÇÃO TÉCNICA E MERCADOLÓGICA NA UTILIZAÇÃO DE 
LUBRIFICANTES E BIOLUBRIFICANTES NA INDÚSTRIA 

GABRIEL GERALDO DOS SANTOS LEITE 
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Ícaro Barboza Boa Morte 
 

Resumo 

Neste estudo são descritos e analisados aspectos técnicos e ambientais dos lubrificantes 
e biolubrificantes usados na agropecuária como no caso do motosserra, destacando a 
avaliação aos dados de viscosidade, toxicidade, e sua biodegradação. Também será visto 
o volume de venda do mercado nacional, entre alguns anos. São utilizadas informações 
de livros e artigos científicos com a finalidade de geração de gráficos, tabelas e quadros 
com o propósito de contrapor dados entre os lubrificantes e biolubrificantes estudados 
e mercadológicos. Ao serem comparados lubrificantes de óleos minerais e vegetais, 
pode-se observar boas características como os de melhores índices de viscosidade, 
menor toxicidade ao ambiente operacional, menor número de contaminantes que 
possam atingir redes hídricas e uma biodegrabilidade superior dos biolubrificantes em 
relação aos lubrificantes. O uso de uma motosserra utilizando o óleo mineral causa o 
lançamento de 2,196 litros de resíduo no ambiente, se 200.000 motosserras operassem 
ao mesmo tempo, no Brasil, seriam despejados 439.200 litros de óleo mineral por dia no 
meio ambiente, já com o uso de um óleo de origem vegetal e biodegradável, lançaria 
374.000 litros. Porém, o biolubrificante apresenta um alto investimento para sua 
produção, o que faz com que empresas coloquem mais lubrificantes de origem mineral 
no mercado. 
 

Palavras-chave: lubrificante; biolubrificantes; óleo mineral; óleo vegetal; agropecuária. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 
 

INFLUÊNCIA DOS TIPOS DE LEVEDURAS E TEOR DE AÇÚCAR NOS 
PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE CERVEJAS 

GÂNDARA MARCHIORI PENA  

GISELLE BATISTA DOS SANTOS 

Thamyris Almeida Moreira 

Jeferson Luis da Silva Rosa 

Rogério Manhães Soares 

Resumo 

O presente trabalho visa apresentar a influência de três tipos diferentes de leveduras nas 
características organolépticas e no teor de açúcar residual na produção de cerveja 
artesanal, utilizando o programa BeerSmith. A cerveja pode ser definida como sendo uma 
bebida carbonatada, de baixo teor alcoólico, preparada a partir da fermentação por 
leveduras do malte de cevada, contendo lúpulo e água, podendo ainda utilizar-se de 
adjuntos cervejeiros, como o mel de laranjeira, trigo ou arroz. A viabilidade e a atividade 
dos microrganismos são de primordial importância para o processo fermentativo 
cervejeiro. As características organolépticas das cervejas estão diretamente associadas 
com o tipo de levedura utilizado durante a fabricação. As leveduras A, B e C, utilizadas no 
presente trabalho, foram capazes de produzir uma cerveja amarga, de corpo leve, 
altamente atenuada, de cor variante do amarelo à dourada, de fermentação alta, que 
pode exibir um aroma lupulado floral e elegante, podendo haver variações de acordo 
com a levedura utilizada, características essas possíveis de serem analisadas através dos 
parâmetros cervejeiros como OG, IBU, COR, ABV, SG, EF, ºBRIX das cervejas produzidas. 
Também foi possível analisar a viabilidade da utilização de mel de laranjeira para 
produção de açúcares fermentescíveis, o que influenciou diretamente nos parâmetros 
GO, COR, IBU, ABV e ºBRIX. 
 

Palavras-chave: cerveja; fermentação; levedura; BeerSmith; mel de laranjeira; teor 
alcoólico e grau Brix. 
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USO DA NANOTECNOLOGIA EM TROCADORES DE CALOR CASCO E TUBO 

JOÃO HENRIQUE SELEM SCUDIERI  

KAREN TAVARES GUIMARÃES DA SILVA 

Orlandemberg Pereira da Silva 

Warlley Ligório Antunes 

Larissa Santos de Paula 

Resumo 

Conforme os processos industriais vão sendo otimizados e apresentam necessidade de 
maior eficiência, é latente a necessidade de se analisar as variáveis que contribuem para 
um melhor desempenho de seus equipamentos. O presente trabalho foi motivado pelo 
desenvolvimento de uma nova tecnologia, nanofluidos, que se mostra capaz de melhorar 
a eficiência e tornar mais compactos os trocadores de calor, que são equipamentos 
responsáveis por realizar a troca de calor, entre dois fluidos com diferentes 
temperaturas. O modelo utilizado neste estudo foi o trocador de calor casco e tubo, por 
serem trocadores mais robustos, convenientes para operações sob altas pressões e 
temperaturas. Este equipamento é amplamente utilizado em aquecimento, refrigeração, 
usinas de geração de energia, refinaria de petróleo, plantas químicas, tratamento de 
águas residuais e condicionamento de ar. As fracas propriedades térmicas dos fluidos 
convencionais, comparativamente com a dos metais, impossibilitam o desenvolvimento 
de permutadores de calor mais compactos e energeticamente eficientes. A necessidade 
de produção de fluidos com propriedades superiores, associada à necessidade de induzir 
um aumento na condutividade térmica do fluido base, para melhorar a capacidade de 
transferência de calor, promove a investigação de novas tecnologias, como o nanofluido. 
Foram analisadas diversas propriedades como: condutividade térmica, viscosidade, 
massa específica, calor específico, números admissionais, coeficiente de troca térmica. 
Além das propriedades foram analisados os métodos produção das nanopartículas para 
elaborar um comparativo entre os fluidos convencionais e os nanofluidos comprovando, 
através de cálculos, qual fluido seria mais eficiente e qual seria o mais apropriado para 
tornar mais compactos os trocadores de calor. 
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OS DESAFIOS DA MISTURA BIODIESEL/DIESEL NO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E SOCIOECONÔMICO 

MARIANA SOUZA DA CONCEIÇÃO  

PRICILA ALVES PEREIRA 

Rogério Manhães Soares 

Priscila Martins Barros Camara 

Warlley Ligório Antunes 

Resumo 

Este trabalho descreveu e analisou os aspectos ambientais, socioeconômicos e técnicos 
da mistura do Biodiesel X Diesel de petróleo, usadas em motores do ciclo Diesel, para 
identificar as perspectivas futuras em relação à produção, identificar a relevância do 
Biodiesel no desenvolvimento sustentável e social, comparar e analisar a viabilidade 
técnica e os impactos ambientais. Foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica, para 
analisar as vantagens e desvantagens, e os desafios da mistura biodiesel/diesel, através 
de um compilamento de dados. Foi demonstrado que apesar da capacidade de gerar 
energia ser umas das maiores vantagens do diesel e sua produção em larga escala, e seu 
custo operacional ser mais atrativo do que os biocombustíveis, o Diesel emite gases do 
efeito estufa como o CO2, gerado na combustão, e a obtenção da matérias-primas se dá 
por meio de atividade extrativista gerando impactos ambientais negativos. Em 
contrapartida, o Biodiesel não tem origem fóssil, a emissão de gases da combustão dos 
motores que operam com biodiesel não contém óxidos de enxofre, pode ser adicionado 
ao diesel formando uma mistura e pode ser usado em um motor a diesel sem nenhuma 
adaptação na estrutura do veículo. Algumas recomendações foram apontadas, como a 
de incluir na norma de qualidade da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), que definem um parâmetro mínimo de 20 horas de “estabilidade 
à oxidação”. A produção de biodiesel também permitirá ao Brasil atingir as metas 
propostas pelo Protocolo de Kyoto, através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, 
habilitando o País a participar no mercado de “bônus de carbono”. O Brasil vem 
incentivando a ampliação da produção de biocombustíveis, adotando melhorias que 
visam ao desenvolvimento e inovação para a produção de biodiesel. Apesar desse 
incentivo, principalmente da garantia da inclusão da agricultura familiar pela adoção do 
Selo Social, é notório o fracasso das metas do Programa Nacional de Produção e Uso do 
Biodiesel (PNPB) para o Norte/Nordeste, onde os maiores empreendedores possuem o 
maior domínio na produção e comercialização das matérias-primas do Biodiesel. 
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Resumo 

O presente trabalho apresenta a sistemática adotada para a implantação do sistema de 
gestão de qualidade em uma empresa de serviços submarinos, com fundamentos na 
norma NBR ISO 9001. O padrão estabelecido é útil, desde a organização interna para o 
início da implantação até as auditorias internas, onde são detectadas as não 
conformidades, não conformidades potenciais e oportunidades de melhorias, para 
posterior certificação. A finalidade do estudo é identificar efeitos indesejados nos 
processos das empresas, gerando melhorias que proporcionem, de forma objetiva e 
eficaz, o conhecimento dos passos impreteríveis para a plena consolidação dos requisitos 
da norma, incluindo o manual de qualidade, procedimentos, instruções de trabalho e os 
devidos registros utilizados como evidência comprobatória, tendo sempre em vista o 
cliente como o principal foco. 
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FOTOGRAFIA COMO INSTRUMENTO DE INTERVENÇÃO NA PSICOTERAPIA 
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Helga Tavares Rodrigues 
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Marcello da Silva Santos  

Resumo 

A fotografia, atualmente, tem se mostrado uma ferramenta de uso extenso e de grande 
expressão. Logo esta monografia tem por objetivo discutir o uso da fotografia e sua 
relevância como ativador de memórias e intervenção na psicoterapia. No que se refere à 
metodologia, este trabalho caracterizou-se como uma pesquisa bibliográfica de carácter 
qualitativo, que tem como objetivo fazer uma revisão de estudos publicados acerca da 
temática desta monografia. As buscas foram realizadas em bases de dados científicos 
como o Scielo (Scientific Electronic Library Online). A partir dos resultados encontrados, a 
psicologia, em conjunto com a fotografia, mostrou-se de grande valia como possibilidade 
de intervenção no setting terapêutico. 
 
Palavras-chave: Fotografia; Psicoterapia; Terapia Cognitivo Comportamental. 
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OS IMPACTOS DA MÍDIA ELETRÔNICA NA PRODUÇÃO DE 
SUBJETIVIDADES FEMININAS 

 

GERMANA GARCIA TAYT-SOHN  
Poliana dos Santos Cordeiro 

Gilzete Passos Magalhães  
Victor Tinoco Delgado 

 

Resumo 

A partir da noção de subjetividades, proposta por Gilles Deleuze e Felix Guattari, o 
trabalho discute o que está sendo produzido pela mídia, pela via dos enunciados, no que 
concerne à mulher. Quer-se refletir quais palavras são elencadas quando se fala do 
feminino, e o quanto noções dualistas de gênero desempenham forças no corpo sexuado. 
Ainda, faz-se necessário, a partir da narrativa da história da sexualidade, em que por trás 
da colocação do sexo em discurso, há uma aparelhagem sofisticada a tecer sistemas de 
modelização. 
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Resumo 

Este trabalho se constitui como o intuito de compreender o processo epistemológico da 
história das escolas de massas, articulando-o à lógica capitalista e com o processo de 
produção de subjetividade que vem sendo estabelecido em diversos momentos 
históricos e que se configura de acordo com as demandas políticas e econômicas da 
sociedade no qual os indivíduos fazem parte. A partir dessa concepção, buscamos 
desenvolver uma reflexão entre a subjetividade e as relações de poder que permeiam o 
âmbito escolar. Visando compreender e problematizar como se dá o processo de 
aprendizagem dos indivíduos institucionalizados que são historicamente submetidos 
desde os séculos XVII e XVIII num mecanismo de poder que disciplina, regulamenta, 
domestica, dociliza, normaliza, modos de ser e estar no mundo. 
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Resumo 

Este estudo busca abordar as políticas públicas de saúde mental, o psicanalista inserido 
nesse contexto e a pulsão enquanto movimento da psiquê, tendo como objetivo 
compreender o processo de manejo psicoterapêutico pelo psicanalista. O objetivo deste 
trabalho de conclusão de curso foi compreender o processo de manejo terapêutico do 
psicanalista na saúde pública. O estudo consistiu em realizar análise do tipo qualitativa, 
por meio de pesquisa bibliográfica feito nas bases de dados: Scielo.br, Medline, Pubmed 
e portal periódicos CAPES, o material encontrado propõe que o trabalho do psicanalista 
em saúde mental é de escuta e acolhimento para promoção de saúde, bem-estar e 
autonomia do usuário de saúde mental. 
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ADOLESCÊNCIAS E VULNERABILIDADE: O PROJETO PAPO RETO 
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Resumo 

O presente estudo é uma revisão bibliográfica sobre a adolescência, suas transformações, 
inseguranças, motivações e vulnerabilidades. Tem como objetivo compreender as 
singularidades desta etapa de transição para a vida adulta e os fatores que mantêm esses  
adolescentes expostos à vulnerabilidades. Traçamos uma breve introdução ao conceito 
das adolescências, seguindo uma discussão sobre os tipos de vulnerabilidade decorrentes 
dessa fase do desenvolvimento, trazendo como embasamento teórico a ótica da 
psicologia comunitária usada no Projeto Papo Reto, do qual fizemos parte junto aos 
jovens aprendizes do Nova Vida, iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, Direitos Humanos e Acessibilidade do município de Macaé, com um trabalho 
estruturado em torno de acolher adolescentes nesse momento “tempestuoso”, fazendo 
a escuta e trabalhando as questões recorrentes na adolescência. 
Palavras-chave: Adolescência; Vulnerabilidades; Fase do desenvolvimento. 
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Resumo 

Resumo 

O presente trabalho propõe uma revisão bibliográfica sobre a temática das relações 
amorosas, desde a antiguidade até a contemporaneidade, abordando seus impasses e 
avanços na construção de laços afetivos, buscando trazer uma reflexão do papel do 
feminismo e suas conquistas no decorrer das décadas da sociedade ocidental. 
Percebemos, a partir dos referenciais consultados, que os discursos amorosos revelam 
uma força masculina e diversas formas de opressão feminina. O texto se firma na 
proposta de trazermos uma reflexão sobre o amor em tempos líquidos e sobre os 
agenciamentos de produção que fazem parte desse contexto, pensando-os como 
componentes na construção das subjetividades e das relações amorosas. 
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Resumo 

A educação é um direito básico, comum a todos e visa ao desenvolvimento do indivíduo 
que colabora para o desenvolvimento do país, garantindo o desenvolvimento social, 
cultural e econômico. Já a educação inclusiva amplia a visão de mundo, mostrando o 
espaço e a importância de cada indivíduo, a partir do momento que permite inserir 
pessoas com deficiência no âmbito escolar. A preparação para receber alunos inclusivos 
nas escolas é de responsabilidade do gestor educacional, que tem como objetivo gerir a 
dinâmica do sistema de ensino bem como todo o ambiente e de capacitação dos 
professores. Neste trabalho, busca-se identificar como se dá a capacitação docente para 
educação inclusiva do 1º ao 5 º ano. Para isso, foram utilizadas pesquisas exploratórias 
em escolas públicas e privadas com professores do 1º ao 5º ano do ensino fundamental 
I. E, através da pesquisa aplicada, foi observado que escolas e professores estão em busca 
de preparação e capacitação para receber e educar crianças inclusivas. Porém, essa busca 
parece não ser suficiente, o que acaba por exigir da Gestão Escolar uma atuação contínua 
na capacitação de seus professores. 
 
Palavras-chave: Educação; Inclusão; Gestão Escolar. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta um estudo acerca da importância da utilização do CRM no 
ambiente organizacional para obtenção do relacionamento colaborativo, apresentando 
as informações que facilitam o uso da ferramenta. São caracterizados os conceitos 
básicos para o entendimento do tema, tais como: dados, informações e conhecimentos, 
gestão da cadeia de suprimentos, tecnologia da informação, estratégias e gestão do 
relacionamento colaborativo. Também é apresentada uma entrevista com dois 
colaboradores da empresa RelyOn Nutec, avaliando e apontando como o uso do CRM 
pode contribuir para a geração de relacionamento colaborativo na cadeia de suprimentos 
da mesma e destacando como a efetividade desse sistema é de extrema importância para 
a organização. Através da entrevista realizada na empresa RelyOn Nutec, foi possível 
visualizar que a efetiva utilização do CRM pode fazer a junção de todos os pontos, coletar 
todos os dados e disponibilizá-los para análises em único repositório de dados, de modo 
que os analistas possam varrer esses dados de forma organizada e verificar os melhores 
serviços, que podem ser fornecidos e melhorados aos clientes, de maneira que tragam 
vantagem competitiva para a organização. Visto que, com a globalização, a disputa por 
clientes está cada vez mais acirrada, a empresa que se destacar, se diferenciar da 
concorrência, estará um passo à frente de todas as outras organizações. 
 
Palavras-chave: CRM; Relacionamento Colaborativo; Vantagem competitiva. 
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GESTÃO DE MATERIAIS: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A AQUISIÇÃO DE 
FIXADORES DE ALTA E BAIXA COMPLEXIDADE NA EMPRESA DELTA DE 

MACAÉ 
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Anirian Cristiane Unghare 

 

Resumo 

Melhorar o custo da aquisição é fundamental para melhorar a margem do lucro no final 
do projeto e assim colaborar com a empresa. O objеtivo gеrаl dеstа реsquisа é аnаlisаr а  
demanda para o setor de suprimentos de uma empresa do setor de Óleo e gás para 
conseguir fazer compras inteligentes visando ao baixo custo. Parte dos objetivos consiste 
em buscar na literatura o conceito de gеstão dе demanda е verificar os рrocеssos dе 
compras, além de diаgnosticаr o uso dа рrеvisão dе dеmаndа, idеntificаr o custo dos 
códigos е рroрor а utilizаção dе um estoque estratégico, de acordo com o histórico de 
demandas. А mеtodologiа аdotаdа é а rеvisão dе litеrаturа е um еstudo dе cаso. Conclui-
sе quе é fundаmеntаl а еficiênciа e eficácia na geração de demanda interna para atender 
às obras, visаndo à sаtisfаção do consumidor finаl. 
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QUALIDADE NO ATENDIMENTO DOS HOSPITAIS PÚBLICOS E 
PARTICULARES NA CIDADE DE MACAÉ/RJ 

RENAN VIEIRA FERREIRA DA SILVA  

Sérgio Ricardo da Silva 

Jaqueline Mateus de Moura 

Anirian Cristiane Unghare 

Resumo 

Este trabalho constitui uma pesquisa cujo objetivo é identificar o impacto da qualidade 
no atendimento na área hospitalar e a satisfação dos clientes. Como objetivo, a pesquisa 
propõe a apresentação do que difere no atendimento dos hospitais, na cidade de Macaé. 
Estão inseridas diversas situações, como melhor entendimento, no motivo das 
superlotações nos hospitais, distinguindo procedimentos cirúrgicos eletivos de 
emergências, de tal forma que poderá impactar na programação dos hospitais públicos 
e/ou privados e a questão de não dispor de acomodação, conforme o paciente contratou. 
Mesmo sendo um desafio, por ser difícil controlar uma prestação de serviços e não sendo 
possível corrigi-la imediatamente, tem como finalidade demonstrar que o bom serviço, 
não está ligado apenas ao primeiro atendimento, mas em todos os processos, desde as 
infraestruturas da empresa fornecedora do serviço até mesmo uma simples orientação. 
Com isso, pode-se entender que toda organização é sistêmica, que trabalha com 
processos interdependentes, porém interligados, buscando um único objetivo. O método 
da pesquisa desenvolvida foi qualitativo e quantitativo, com a população de macaense 
que utiliza ou já utilizou o atendimento hospitalar. Foi compreendido neste trabalho que 
os atendimentos predominantes nos hospitais são os de pronto atendimento, podendo 
impactar diretamente na qualidade e satisfação do cliente. 
 

Palavras-chave: Administração; Qualidade; Hospitais. 
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DE MACAÉ 
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Resumo 

O presente trabalho aborda sobre os resíduos gerados na sociedade e aponta para a 
quantidade de resíduos sólidos orgânicos, considerados metade dos descartes feitos pela 
população, que são encaminhados para o aterro sanitário como destino final, porém o 
mesmo pode ser aproveitado no processo de compostagem, contribuindo para o tempo 
de vida útil dos aterros. A compostagem é um processo aeróbico ou anaeróbico em que 
o resultado final é húmus, uma massa resultante da decomposição da matéria orgânica 
e que apresenta elevados níveis de nutrientes, que beneficiam o solo. Portanto, a 
proposta deste trabalho é avaliar a viabilidade da utilização da compostagem em uma 
horta comunitária, com vistas à redução do desperdício de sobras de alimentos. Os 
bairros utilizados como estudo de caso foram Cavaleiros, Sol y Mar e Novo Horizonte, 
todos na cidade de Macaé. Dessa forma, as frutas, verduras e hortaliças consideradas 
fora do padrão para o consumo na comercialização, ao invés de serem descartadas, será 
utilizada na manutenção da compostagem, beneficiará a horta comunitária, além da 
realização da educação ambiental para conscientização da população. 
 

Palavras-chave: resíduos orgânicos; compostagem; meio ambiente; descarte; aterro 
sanitário; educação ambiental. 
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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo estimar a produção de biogás, a partir da 
biodegradação dos resíduos sólidos urbanos (RSU) no Aterro Sanitário de Rio das Ostras, 
no ano de 2019. O biogás é uma mistura de gases gerados pelo processo de 
decomposição dos resíduos em condições anaeróbias, composta principalmente de CO2 
(dióxido de carbono) e CH4 (metano). Gases esses que, quando liberados para a 
atmosfera, aceleram o fenômeno do aquecimento global. Buscando solucionar essa 
problemática, a captação e utilização dos gases reduzem a emissão de gases de efeito 
estufa (GEE), além de potencial geração de energia elétrica, térmica, combustível veicular 
e venda de crédito de carbono. A pesquisa consistiu em revisão bibliográfica de todo o 
processo dos resíduos sólidos, destinação, efluentes gerados, impactos gerados ao meio 
ambiente, formação e alternativas de uso do biogás, método de estimativa e a análise 
dos dados. Além de entrevista com o engenheiro responsável. Para estimar a produção 
de biogás, utilizou-se a metodologia do Painel Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas (IPCC), que fornece uma estimativa razoável das emissões. O aterro apresenta 
uma prospecção de gerar 16.728,0078 t/ano ou 23.337.064,453 m3/ano de biogás, como 
base no ano de 2019. Verificou-se que em 2019 a geração de resíduos per capita foi de 
0,8139 kg/hab/dia. 
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SISTEMA DE DELINEAMENTO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PARA 
EMPRESAS OFFSHORE 
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Resumo 

Este trabalho apresenta um modelo de software capaz de realizar delineamentos de 
serviços e equipamentos focados em empresas do ramo de extração de petróleo offshore 
na cidade de Macaé e região. A partir das crises financeira e política instaladas no final 
do ano de 2016, houve a necessidade de usar sistemas de computador capazes de suprir 
a falta de material humano nas companhias que estavam sofrendo as consequências da 
crise. A aplicação desenvolvida consiste em um backend, usando duas arquiteturas 
distintas: desenvolvimento em camadas e microsse rviços. O MongoDB, de característica 
NoSQL, será usado como tecnologia de banco de dados. O frontend será em 
Handlebars.JS com tudo se comunicando, por meio de webservices, com uma aplicação 
móvel em Ionic. A implementação do sistema e os processos de delineamentos de 
serviços foram feitos com mais precisão, velocidade e menos erros. 
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PROPOSIÇÃO DE UMA PLACA DE PROTOTIPAGEM COM 
MICROCONTROLADOR PIC PARA FINS DE MODELAGEM E SIMULAÇÃO 

DIGITAL 

RENATA ISTROLE CABRAL DA SILVA  

Alan Carvalho Galante 

Alessandro Roberto de Oliveira 

Irineu de Azevedo Lima Neto 

Mauro Dias de Carvalho 

Resumo 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma placa de prototipagem utilizando um  
microcontrolador PIC, para fins didáticos de modelagem e simulação digital. Tendo 
inicialmente um estudo direcionado aos microcontroladores da família PIC 
(Programmable Interface Controller), bem como dos componentes eletrônicos 
necessários para a sua modelagem. Para o desenvolvimento, foi utilizado um software 
SPICE (Simulation Program With Integrated Circuit Emphasis) Multisim da National 
Instruments (NI) para a simulação de um projeto eletrônico que comprovasse o seu 
funcionamento, fazendo uso do microcontrolador PIC16F84A, fabricado pela Microchip 
Technology. O código gerado para o microcontrolador foi desenvolvido em linguagem C, 
fazendo o uso do software MikroC PRO for PIC, tendo o seu arquivo compilado e gravado 
no microcontrolador, para elaboração de dois testes. No primeiro teste, a placa de 
circuito integrado foi gerada para fazer o controle de saídas para os LEDs acionados por 
botões, fazendo o uso de uma fonte de tensão externa. No segundo teste, um display de 
cristal líquido foi adicionado ao PIC (do circuito já criado), para ler os estados desses LEDs 
avisando se o circuito está Ligado ou Desligado. A seguir, foi criado o protótipo PCB 
(Printed Circuit Board), utilizando o software Ultiboard, disponibilizado também pela NI, 
para geração de layout do circuito impresso. Como resultado desse trabalho, uma placa 
de prototipagem virtual foi desenvolvida, tendo seu funcionamento comprovado por 
meio de simulações. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre as principais doenças 
ocupacionais, priorizando uma análise e apresentação da Síndrome de Burnout e suas 
implicações no ambiente de trabalho atual. Tem como base fontes seguras de pesquisa, 
atestados médicos com código de doenças relacionadas à atividade desenvolvida na 
empresa. Não é difícil encontrarmos trabalhadores que já tenham ou estejam sofrendo 
por uma doença ocupacional. Isto é: doença ocupacional é toda aquela doença que causa 
alteração na saúde de qualquer trabalhador, em qualquer área de execução do serviço, 
desde as tarefas mais simples até as mais complexas. E certamente decorre pela função 
exercida pelo trabalhador em seu local de trabalho. Abordaremos com detalhes as 
principais doenças ocupacionais. 
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Resumo 

Realizar boa gestão é um constante desafio para muitas organizações, pois engloba vários 
fatores que são trabalhados separadamente, porém têm o mesmo objetivo: contribuir 
para a qualidade como um todo para a organização. As técnicas de Lean Manufacturing 
representam uma escolha interessante para gerir setores ou departamentos de uma 
organização e até mesmo uma empresa, seja qual for seu tamanho. A escolha da pizzaria 
“Alfa”, uma pequena empresa que atua somente com serviços de entregas, é um desafio, 
principalmente, para comprovar que a importância de uma boa gestão não é exclusiva 
de grandes empresas. Primeiramente foi realizada uma coleta de dados, através de uma 
entrevista com os sócios e colaboradores da empresa, para a compreensão das 
necessidades gerais. O estudo busca entender e discutir maneiras que possam contribuir 
para a melhoria do processo produtivo, de forma que elimine desperdícios e aprimore a 
eficiência de toda a cadeia de atendimento ao seu cliente, desde o recebimento dos 
pedidos até a entrega. Durante e posteriormente a visita à pizzaria, foram realizadas 
análises do processo de produção, atendimento e entrega do estabelecimento e 
sugestões de melhorias, com base em ferramentas Lean Manufacturing, foram feitas 
para os gestores. 
 

Palavras-chave: Lean Manufacturing; Gestão; Processos. 
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Resumo 

Para que as unidades marítimas produtoras de petróleo possam produzir, em sua melhor 
performance e segurança, diversos fatores são levados em consideração, dentre os quais 
é possível destacar a manutenção e melhorias das instalações existentes. A indústria de 
produção de petróleo no Brasil, e também no mundo, é muito dinâmica, além de sofrer 
fortes interferências políticas e econômicas. Diante desse cenário, as empresas 
prestadoras de serviços de manutenção, construção e montagem devem estar cada vez 
mais preparadas para atender a esse dinamismo do mercado. Este trabalho, através de 
um estudo de caso, tem por objetivo analisar o setor de fabricação de uma empresa 
prestadora de serviços de manutenção, construção e montagem, com o intuito de 
apresentar o processo de planejamento e controle da produção da empresa, 
identificando possíveis falhas no processo e sugerindo melhorias, caso necessárias. Para 
isso, foram realizadas entrevistas com o gerente do setor e coordenadores de projetos 
da empresa, além de observações feitas pelo autor. Após esse estudo, foi possível 
identificar falhas de comunicação entre os setores. Notou-se que a ocorrência de muitos 
ruídos nas informações afetou o planejamento do setor de fabricação, no que tange à 
previsão de demanda. Também foi possível identificar possíveis falhas nos indicadores de 
desempenho da empresa. Esta pesquisa pretende servir como base de inspiração para o 
processo de melhoria contínua da empresa e do mercado em geral. 
 

Palavras-chave: planejamento e controle da produção; previsão de demanda; projetos; 
indicadores de desempenho. 
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Resumo 

A completação é a preparação de um poço de petróleo para uma finalidade, inserindo 
ferramentas e equipamentos que o tornem capaz de produzir óleo e gás ou injetar água 
ou fluidos, visando à produção de outro poço no mesmo reservatório. O uso de 
ferramentas, sensores, controladores e um sistema de captação de dados e informações 
dos poços e reservatórios, aliados a um sistema de controle e monitoramento em 
superfície, forma o chamado Sistema de Completação Inteligente. Até alguns anos atrás, 
apenas o método convencional era utilizado para completação em poços, porém com o 
início da utilização da tecnologia de poços inteligentes, é possível que se obtenha 
informações e dados instantaneamente para tomadas de decisão no controle desses 
poços, muitas vezes otimizando a produção e intervindo em necessidades identificadas. 
Os avanços alcançados com pesquisas para as ferramentas desse sistema vão de 
aprimoramento dos sensores, passando pela maior visão dos reservatórios, por meio das 
informações trazidas à superfície para análise e utilização de simulações de modelos, 
assim permitindo tomadas de decisão para impedimento do avanço de água e controle 
de zonas de produção. As incertezas começam desde a fase de projetos, onde a análise 
de viabilidade e do mercado ditam os riscos dos projetos de exploração e produção. O 
sistema possui áreas a serem exploradas, para que enfrente desafios no desenvolvimento 
futuro e manutenção das ferramentas. Procurar os mecanismos e causas de falha destes, 
relacionando-os com o ambiente a que estão expostos e as operações realizadas, pode 
solucionar algumas delas, assim como melhorar a organização posicional para descida 
das ferramentas no poço, elaboração de planos de manutenção e projetos com análise 
de viabilidade adequada. O estudo de caso realizado, assim como a entrevista mostram 
a atual realidade da ferramenta e as suas utilizações, com base no desenvolvimento do 
trabalho, os gráficos analisados e dados, há a conclusão de que é notável a importância 
do sistema e seus benefícios para a indústria, mostrando um futuro de continuidade e 
avanços do sistema de completação inteligente. 
 

Palavras-chave: Completação Inteligente; Petróleo e Gás Natural; Otimização de 
Produção. 
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Resumo 

Dentre as diversas áreas da indústria petrolífera, o processo de perfuração de um poço 
envolve várias etapas que requer grande atenção, além disso é primordial o controle de 
poço com o foco em evitar eventos indesejáveis como os kicks e a ocorrência até de um 
Blowout. Sendo assim, é fundamental uma avaliação eficaz dos problemas na perfuração 
de poços de petróleo, principalmente as com características de geologia salina que 
geralmente são mais complexas, necessitando da injeção de fluidos, pressão, 
temperatura e inclinação que foram abordadas no trabalho, usando um artigo científico 
da área que mostrou uma perfuração direcional de poços em camadas salinas de anidrita 
de alta pressão no campo petrolífero de Halfaya, no Iraque. Foram mostrados os custos 
relacionados ao controle de poço em diferentes campos e visto que é necessário investir 
em novas tecnologias para aprimorar os métodos produtivos em campos do pré - sal que 
produzem muito mais que campos onshore e offshore convencionais, porém são 
passiveis de problemas operacionais que podem resultar em acidentes de grandes 
proporções.  
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Resumo 

Este trabalho descreve e analisa os aspectos técnicos da concepção de um complexo 
gastronômico em Macaé/RJ, dando ênfase à viabilidade social e econômica. Foram 
usados artigos científicos para a criação de quadros e gráficos, com o intuito de comparar 
o mercado gastronômico com o hábito dos consumidores analisados. Além disso, foi 
realizada uma entrevista com um empresário do setor alimentício, que resultou em 
informações importantes acerca do assunto abordado. Incluindo um plano de evolução 
do projeto e o gerenciamento realizado, a partir de um cronograma, o qual estabeleceu 
um período total de 35 meses para a execução do projeto, com um custo estimado de 
R$31.516.633,00, mas com previsão de retorno do investimento em menos de 3 anos de 
operação. Através de um levantamento de dados, verificou-se que a implementação de 
um complexo gastronômico, relacionando-o com a influência no mercado local, teve 
aceitação superior a 96% do público entrevistado e com mais de 91% de interesse dos 
cidadãos da região de estudo, devido à oportunidade de investimento que proporcione 
empregos e valorize o setor gastronômico local. 
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Resumo 

Este estudo foi realizado com o intuito de encontrar formas inovadoras e criativas para 
reverter a situação preocupante em que a Terra se encontra. Aproximadamente 54% do 
oxigênio do mundo é produzido por algas marinhas, esses seres vivos têm uma 
participação fundamental para a sobrevivência da nossa espécie, graças a sua 
funcionalidade é possível mantermos nosso acesso a um ar respirável. Considerando o 
fato de que os carros representam aproximadamente 72,6% da emissão de gases de 
efeito estufa, foi buscada uma maneira de aproveitamento desses gases, através do 
processo de fotossíntese das algas para diminuir a poluição atmosférica. Sua contribuição 
ainda pode ser maior, caso seja utilizada sua biomassa para fins energéticos. Diante disso, 
foi explorado, neste projeto, um pouco do potencial de conversão das algas no processo 
de biocombustível, e feito um experimento utilizando a Nannochloropsis oculata em 
condições de cultivo em um fotobiorreator alimentado pelo gás de escape de um carro. 
Neste estudo de caso, foi possível propor uma alternativa inovadora para a reutilização 
desse gás de escape, sendo aproveitado em um processo de reintegração de energia. 
Apesar das inovações na tecnologia, nos ramos de energia, possibilitando carros a se 
moverem por diversas fontes de energia como água, eletricidade e hidrogênio, estamos 
em uma realidade na qual existem muito mais carros hoje em dia circulando com 
combustível fóssil, do que com outros tipos de combustíveis. Sendo assim, foi idealizada 
uma maneira de aproveitar os carros em circulação com um sistema de aproveitamento 
desses gases sem que fosse preciso uma troca hegemônica desses veículos. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre a integração de energia solar 
fotovoltaica na FSMA, mostrando seus benefícios e viabilidade econômica. Foram usados 
artigos e livros para a sua realização, um curso de integração da energia solar ministrado 
pela LGL Solar, cursos para o programa computacional PVSYST e AUTOCAD, além de 
experiências de trabalho onde foi possível realizar planilhas em Microsoft Excel para 
estimar quanto custa essa implementação e posteriormente podendo fazer análises de 
financiamento do sistema e de payback. Para o projeto, foi escolhido o sistema on grid, 
que é a configuração onde a energia produzida pelos painéis é injetada na rede, pois é 
arranjo mais barato por não necessitar de baterias para armazenar a energia, os 
equipamentos colocados neste trabalho têm sua compra possível no Brasil. A energia 
solar é uma forma de produzir energia limpa, diminuindo as emissões de carbono na 
atmosfera e dando uma visão sustentável para a faculdade. As análises mostraram que é 
totalmente viável, tendo um retorno de investimento em 2 anos e dois meses, além de 
mostrar que, entrando em um financiamento pelo banco Santander, em 48 meses é 
possível que o valor pago mensalmente seja menor que o valor pago em contas de luz. 
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Resumo 

A origem dos cosméticos tem data de milhões de anos com os povos egípcios, gregos e 
romanos que utilizavam a coloração extraída de plantas para pintar lábios, mãos e 
cabelos. Com o passar dos anos e os avanços, deu-se início à produção de cosméticos, 
utilizando corantes artificiais que foram ocupando o lugar dos corantes naturais. Todo 
avanço trouxe também para a indústria de cosméticos um agravante, quanto à 
formulação, que segue normas estipuladas pela ANVISA, para garantir quantidades 
mínimas de metais que podem estar presentes na produção dos batons. Os metais 
pesados, presentes nos batons, muitas vezes por contaminação de outro reagente, são 
prejudiciais à saúde humana. Estes são bioacumulativos, sendo difícil a sua eliminação do 
organismo e, a longo prazo, podem causar prejuízos aos seres humanos. Além dos 
prejuízos à saúde, o meio ambiente também sofre os impactos da contaminação pelo 
descarte dos produtos cosméticos. Dessa forma, a utilização de corantes naturais é uma 
alternativa viável para diminuir os impactos tanto ambientais quanto à saúde, em 
decorrência dos elementos metálicos. Diante dos corantes naturais, como carotenóides 
e betalaínas, a extração do Urucum (Bixa Orellana L.), planta tipicamente tropical, 
proporciona o corante de coloração vermelho-alaranjada, que é parte dos compostos 
para a formulação do batom com pigmento natural. Sendo uma alternativa viável e 
benéfica, as produções de cosméticos naturais estão crescendo cada vez mais e 
tornando-se a primeira opção de consumo. 
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Resumo 

Este trabalho se compromete em realizar a exposição do conhecimento da Teoria dos 
Quatro Temperamentos, baseado no processo de pesquisa, a partir do Estado da Arte. A 
teoria em questão tem a sua origem no filósofo e médico grego Hipócrates, no século IV 
a.C. O trabalho científico apresenta o desafio epistemológico de tecer as linhas do 
entendimento, assim como as bases sobre o tema dos temperamentos, para construir 
um diálogo entre as teorias que constituem a gama de estudos sobre a personalidade 
humana, buscando a correlação e um ligamento entre conhecimentos antigos 
tradicionais com a Psicologia Moderna. Em prol desse movimento, além de realizar o 
resgate histórico acerca da Teoria dos Quatro Temperamentos e suas diversas 
conformidades ao longo dos séculos para elucidar seu atual estado, o trabalho irá se ater 
a um eixo teórico que fundamenta a visão do homem e procura descrever como o 
conhecimento sobre os Quatro Temperamentos contribui, e pode ser ainda mais 
explorado, para a prática clínica do psicólogo em suas intervenções e processos 
avaliativos da personalidade, considerando sua leitura mais atual. Com efeito, o eixo 
filosófico escolhido é a base Aristotélico-Tomista, que teve sua contribuição e influência 
na Antropologia de Viktor Frankl em sua Logoterapia – pois ambos se apresentam como 
proveitosos dentro da leitura e reflexões teóricas as quais fazem parte da proposta do 
trabalho. Além disso, ao estabelecer tal fundamentação teórica um possível equívoco, de 
engaiolar e reduzir o ser humano e toda a sua complexidade ao plano biológico dos 
temperamentos, pode ser evitado, pois o próprio embasamento no eixo teórico 
escolhido irá reforçar a visão do ser humano como um todo, apesar de suas múltiplas 
dimensões e potências. Não obstante, mesmo que os temperamentos e a personalidade 
não sejam estritamente a mesma coisa, o uso da abordagem dos temperamentos serve 
como um início do percurso à compreensão sobre os indivíduos e os aspectos de sua 
personalidade, assim como ao indivíduo sobre ele mesmo. 
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Resumo 

O presente estudo apresenta um contexto histórico das relações de trabalho no mundo 
e como a psicologia do trabalho foi se adaptando aos modelos desenvolvidos, 
preocupando-se em trazer mais saúde e bem-estar para os trabalhadores em seus ofícios. 
Esta pesquisa se aprofunda nas relações de trabalho em plataformas marítimas de 
petróleo e gás e os impactos para a saúde e segurança dos trabalhadores, trazendo ao 
final, como resultado, algumas metodologias de intervenção em psicologia do trabalho 
que podem ser aplicadas e uma proposta para a redução de acidentes em áreas 
operacionais, tendo como base vários artigos e livros publicados, por meio de pesquisa 
bibliográfica. A participação colaborativa da força de trabalho, quando estimulada pelas 
empresas, representa um ganho efetivo na identificação e tratamento de desvios, pois 
os trabalhadores se sentem motivados por possuírem mais autonomia, por receberem 
feedback e por praticarem um papel mais ativo na melhoria dos resultados. 
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Resumo 

A obesidade tem atingido o mundo com mais força dia após dia. A concepção 
estereotipada do corpo também tem sofrido influências ao longo dos anos, fazendo com 
que surjam padrões estéticos, em especial ao feminino. Com isso, surge o aparecimento 
de muitas alternativas para o alcance do corpo ideal. Cirurgias, procedimentos estéticos 
e produtos podem se tornar a solução. Em se tratando de cirurgia bariátrica, houve 
aumento exponencial em sua procura, visando à busca de saúde física e de uma estética 
que satisfaça o padrão. Este trabalho se propõe a identificar a visão da mulher sobre si e 
suas interferências psicológicas, compreender a cirurgia bariátrica e seus 
desdobramentos no acompanhamento da mulher submetida à cirurgia. Para a realização 
deste trabalho e alcançar os objetivos propostos, adotou-se o método de estudo 
qualitativo, por meio de revisão bibliográfica, sobre o tema cirurgia bariátrica e 
acompanhamento psicológico, no período de agosto de 2019 a novembro de 2020. Os 
resultados do presente estudo apontam para a importância do acompanhamento 
psicológico no processo da cirurgia bariátrica. 
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Resumo 

O presente estudo faz uma recapitulação histórica dos conceitos em torno da instituição 
familiar, buscando compreender os efeitos sociais dos arranjos familiares na atualidade, 
principalmente seus impactos sobre a divisão sexual do trabalho, através de 
disparadores, como o feminismo. Toma como referência o estudo de gênero que visa à 
compreensão sócio histórica do papel da mulher e do homem, e como isso incide nas 
relações sociais e do trabalho. O estudo aponta para a construção de novas formas 
democráticas de se relacionar, abandonando papéis até então estereotipados, tendo 
como base a igualdade e o respeito às diferenças, compreendendo como essencial 
contribuição a aplicação e inserção de políticas públicas no campo do trabalho, a fim de 
suportar estrategicamente a redução das disparidades até então existentes. 
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Resumo 

O modo como nos relacionamos com o mundo mudou de forma vertiginosa, a partir do 
advento da internet. Pensando nisso, o presente trabalho busca discutir como a liberdade 
e a construção de subjetividade do homem foram afetadas por essa relação com um 
mundo que está em constante mudança, exigindo do eu não-virtual updates constantes 
de si mesmo. Com o objetivo de expandir o campo de conversa relacionado ao tema 
central, autores como Heidegger, Husserl, Levy serão trazidos ao texto assim como 
experiências cotidianas e fatos ficcionais para criar uma aproximação entre teoria e vida 
real. 
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Resumo 

A compreensão e consideração da importância do estilo parental para a formação e 
desenvolvimento do indivíduo motivou a escolha do tema do presente Trabalho de 
Conclusão de Curso. Tendo como objetivo investigar os fatores de influência dos estilos 
parentais no desenvolvimento do sujeito, é importante ressaltar a influência que os 
mesmos possuem na maneira como veem a si mesmos e o mundo. Para atender o 
objetivo elaborado, foi utilizada como metodologia uma revisão bibliográfica, analisando 
sob algumas matrizes teóricas os estilos parentais e o impacto do mesmo no 
desenvolvimento da criança, através de pesquisa explicativa que busca aprofundar o 
conhecimento de uma realidade e uma análise discursiva, enquanto tentativa de 
compreender os efeitos relacionados às mudanças na relação parental, advindas das 
transformações pelas quais a estrutura familiar vem passando e que trazem constante 
indagação sobre o papel desempenhado pelos pais na educação dos filhos. Foi possível 
concluir que se faz necessária, nesse contexto, a teoria e a prática clínica, trazendo a 
Terapia Cognitivo-Comportamental à relação pais-filhos, no sentido de apoiar os pais na 
educação de seus filhos, oportunizando que se tornem sujeitos saudáveis física e 
emocionalmente, ou seja, adultos capazes de lidar com o mundo que os espera. 
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Resumo 

O trabalho voluntário num hospital oncológico, além de muito amor ao próximo, precisa 
conter meios de sustentar o difícil convívio diário com muita dor, a do outro e a sua 
própria, ao se deparar com uma realidade incomum, sobretudo quando envolve criança. 
Na posição de leigos no trato com a doença, com frequência observamos que o sistema 
orgânico do paciente precisa chegar ao seu limite máximo de resistência, suportando 
intervenções químicas e mutilações, numa busca desenfreada e atemporal, no combate 
a um super e potente inimigo invisível, a célula cancerígena. Difícil mesmo é entender 
que nem sempre conseguiremos a tão esperada vitória. Com olhar mais atento, 
percebemos que o corpo do paciente na maioria das vezes resiste e supera as possíveis 
sequelas decorrentes do processo de tratamento; mas e dos sentimentos, e das marcas 
contundentes provocadas no ambiente psicológico dessa criança e de seus familiares, 
quem vai cuidar, de quem é a responsabilidade, uma vez que corpo e sentimento formam 
um único sistema, em que um afeta o outro? Contar essa história, partilhar e 
problematizar essa experiência de trabalho voluntário no hospital INCA I foi nosso 
principal objetivo ao longo destas linhas. Para tanto foi necessário nos debruçarmos 
sobre o estudo do câncer, da morfologia ao tratamento; mais especificamente o câncer 
infantil; a trajetória de famílias e suas crianças na busca por um atendimento digno e de 
qualidade no sistema de saúde público no Brasil. Assim, nosso relato de experiência se 
configura como um estudo qualitativo, descritivo e exploratório de um universo 
hospitalar atravessado por desigualdades biopsicossociais, dilemas familiares, dores, mas 
também muitas alegrias quando se vence o mal: o câncer. 
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Resumo 

Os estilos parentais, sendo eles o estilo parental permissivo, autoritário e o autoritativo 
são modelos teóricos desenvolvidos pela americana Diana Baumrind, autora e psicóloga 
clínica e do desenvolvimento, que marcou os estudos sobre o tema. O estilo parental tem 
como propósito avaliar o comportamento parental e o conjunto de atitudes dos pais em 
direção à criança, que gera um clima emocional. O presente trabalho apresenta como 
objetivo abordar a influência dos estilos parentais no desenvolvimento emocional dos 
filhos, tendo como foco o impacto que a criação dos pais e/ou responsáveis tem no 
desenvolvimento da ansiedade na infância. Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre 
o tema, com a finalidade de constatar o quanto o ambiente familiar tem importância e 
interferência na vida de todo ser humano e o quanto é fundamental entender os 
impactos dele no desenvolvimento da criança. Conclui-se que de fato o ambiente em que 
a criança se encontra e a relação pais-filhos podem afetar significativamente o 
desenvolvimento emocional infantil, podendo ocasionar sintomas de transtornos de 
ansiedade. 
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Resumo 

O Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Merece atenção que 
uma pessoa transgênero tenha uma estimativa de vida de cerca de 35 anos e que, não 
raramente, a causa das mortes desse público envolva altos índices de assassinato e 
suicídio. Diante do exposto, este trabalho se propõe a investigar os reflexos da transfobia 
na evasão escolar, rejeição familiar, exclusão social e desemprego, bem como nas 
estatísticas alarmantes de depressão e ideação suicida em transexuais e travestis. Para 
alcançar os objetivos desta pesquisa, foi adotado o método de estudo qualitativo, a partir 
de revisão bibliográfica sobre temas relacionados à transfobia, depressão e ideação 
suicida em pessoas transgênero no período de 2019.1 a 2020.2. Os resultados deste 
trabalho indicam os impactos da transfobia na depressão e ideação suicida de pessoas 
transgênero e a necessidade de diálogos e pesquisas mais abrangentes sobre os reflexos 
da transfobia na sociedade. O presente estudo também aponta para a importância de 
Políticas Públicas e outras estratégias que venham a contribuir para uma sociedade mais 
inclusiva, que favoreça a promoção da saúde mental de pessoas transgênero e o exercício 
da cidadania desse público. 
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Resumo 

Esta monografia relata o processo de criação de uma celebridade esportiva, em especial, 

o caso do bicampeão mundial de surf Gabriel Medina. O objetivo é verificar as mudanças 

ocasionadas pela espetacularização do esporte e da incorporação deste pela Indústria 

Cultural, bem como a transformação dos atletas em celebridades pelos meios de 

comunicação de massa. Estudo de caso e pesquisa bibliográfica foram realizados. 

Pretende-se registrar as inter-relações entre esporte e mídia, as dificuldades para que 

um esportista atinja e se mantenha em alto rendimento, a necessidade de estar em 

evidência também no universo da publicidade e de ter uma gestão profissional de suas 

carreiras. 
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Resumo 

Esta monografia relata o potencial de engajamento dos memes veiculados no Instagram 
da Netflix Brasil. O objetivo é identificar as particularidades do mix do marketing digital, 
bem como as principais estratégias disponíveis e as suas possibilidades de resultados. 
Foram realizados estudo de caso e pesquisa bibliográfica. Pretende-se registrar as 
contribuições das redes sociais, com ênfase no Instagram, e da linguagem memética para 
a consolidação da marca Netflix Brasil no coração e na mente dos usuários nacionais. 
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Resumo 

Este trabalho busca resgatar um pouco da história do skate feminino, mostrando como 
foi a luta das mulheres skatistas para conquistar espaço dentro da comunidade do skate 
e também dentro da mídia, produzindo e veiculando seus próprios conteúdos, dando 
visibilidade às praticantes e diminuindo a marginalização e preconceito sofridos. Essa 
atitude consequentemente possibilitou que hoje existam mulheres sendo protagonistas 
dentro da cena do skate, seja ganhando campeonatos ou simplesmente andando de 
skate nas ruas e registrando isso. 
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Resumo 

A presente monografia analisa a comunicação digital de um importante supermercado 
varejista da cidade de Macaé. Por meio de pesquisa bibliográfica, entrevistas com 
funcionários e aplicação de formulário on-line aos clientes, foi possível constatar onde 
estão as falhas de comunicação do supermercado JPavani nas redes. Apesar de a empresa 
ser reconhecida positivamente pelos moradores da cidade, foi identificado um alto índice 
de desconhecimento e respostas negativas aos serviços digitais oferecidos pela rede 
varejistas num momento histórico em que o comércio online se expande impulsionado 
pela pandemia do COVID-19. A necessidade de fidelizar os consumidores, somada ao 
potencial de melhoria do trabalho desenvolvido em suas redes sociais, expressa a 
necessidade de implementação de uma gestão de comunicação feita por profissionais de 
marketing digital. Como forma de apontar a direção a ser seguida, foi proposta uma 
reformulação na produção de conteúdo do JPavani para Instagram e Facebook, tendo 
como inspiração os casos de sucesso das empresas supermercadistas DB e Guanabara. 
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Resumo 

Com a ocorrência da pandemia de Covid-19 no ano de 2020, o mundo precisou entrar 
em quarentena e o setor artístico foi o primeiro a ser fechado, o que prejudicou o 
mercado cultural. Por conta disso, artistas precisaram se reinventar e criar estratégias 
para conseguirem se manter na arte e levar o setor artístico para a casa das pessoas, com 
a ideia de entretê-las e ajudá-las a se manterem em casa. O objetivo deste trabalho é 
analisar as estratégias de marketing cultural que aconteceram na cidade de Macaé, 
promovidas por meio do ciberespaço, por agentes culturais locais, e mostrar como o meio 
digital conseguiu ajudar os artistas a evoluírem em suas profissões e conseguirem atrair 
o público. Os principais pontos abordados foram os impactos causados no setor cultural 
durante a pandemia, as estratégias de marketing cultural no Brasil e no mundo e as 
estratégias artísticas que foram implementadas na cidade de Macaé. 
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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo propor um plano de endomarketing para a empresa GA 
Refrigeração e Elétrica, buscando analisar as estratégias de valorização e comunicação 
utilizadas atualmente e a necessidade dos colaboradores. Uma organização com forte 
cultura organizacional tende a ser mais estruturada, se comparada com as demais, o que 
proporciona uma melhor experiência para o público interno. O objetivo de se utilizar as 
ferramentas do endomarketing é tornar as atividades na organização mais eficazes e um 
ambiente harmônico. As condições para que tais melhorias ocorram estão relacionadas 
com a disposição de toda a equipe em promover um melhor ambiente de trabalho. Sendo 
assim, foi realizada uma pesquisa de clima organizacional, onde todos os colaboradores 
tiveram a oportunidade de participar e expor suas opiniões. A metodologia utilizada foi 
de caráter quantitativo e a construção do questionário foi baseado no modelo Stapel. Os  
resultados foram obtidos de forma eletrônica e, após a análise dos dados, foi proposto 
um plano de endomarketing. 
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Resumo 

O presente trabalho busca analisar o impacto de um sorriso, através de um ambiente 
influenciado pelo “Carisma Salesiano”, que reflete o produto de um projeto 
experimental, de forma prática, por meio de um ensaio fotográfico. Apresenta um breve 
histórico de Dom Bosco e Madre Mazzarello, os pilares do Sistema Preventivo apoiado 
no tripé da "razão, religião e amorevollezza", que fundamentam a educação salesiana e 
o projeto educativo-pastoral da Rede Salesiana Brasil (RSB). Este trabalho foi realizado 
por meio de pesquisa bibliográfica, levantamento documental e pesquisa empírica. Situa 
a fotografia no contexto da evolução histórica e tecnológica, apresentando seus atributos 
como objeto de relevância social, o estilo retrato e seu uso veiculado nas redes. Identifica 
o sorriso e suas diretrizes de interpretação dentro do campo do comportamento e da 
fotografia. Concluindo, apresenta-se um projeto experimental de exposição fotográfica 
virtual, com depoimentos que exemplificam o valor do sorriso no Carisma Salesiano. 
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Resumo 

Este trabalho de conclusão de curso apresenta um curta-metragem sobre os símbolos do 
COVID-19, retratando as tensões e crises causadas pelo vírus. Além de discutir como o 
mundo teve que ser reinventar nesse período caótico, o curta-metragem levanta 
questões crucias relacionadas à pandemia, desde a negligência do Estado até o impacto 
causado pela desinformação na propagação da doença. A ideia também é mostrar o 
quanto a comunicação se modificou em pouco tempo e como a morte se tornou banal 
para muitas pessoas. 
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