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APRESENTAÇÃO
Esta publicação do Caderno de Resumos que ora apresentamos é fruto
do trabalho de vários autores das mais variadas áreas do conhecimento, e
reúne o resultado de trabalhos apresentados no VI Encontro de Pesquisa da
FATEB e X Encontro de Iniciação Científica da Fateb, realizado nos dias 24 e
25 de outubro de 2019, na cidade de Telêmaco Borba/PR.
Este evento promove um momento de interlocução dos acadêmicos da
Fateb com acadêmicos de outras instituições e também de professores,
especialistas, mestres e doutores no diálogo e reflexão acerca das pesquisas
apresentadas.
Essa interlocução no evento contribuiu para o amadurecimento teórico
de nossos acadêmicos, que dão os primeiros passos para a construção de uma
pesquisa séria e de qualidade orientados por nossos professores.
Precisamos também destacar que na realização do evento, que
culminou na presente publicação, foi imprescindível a atuação coletiva para a
organização, efetivação e finalização dos trabalhos. Alunos, professores e
todos os demais envolvidos no processo colaboraram para o sucesso do
evento e agora do Caderno de Resumos.

Eliane F. Young Blood
Coordenadora da Biblioteca e
Editora Fateb
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LOGÍSTICA REVERSA COMO VANTAGEM COMPETITIVA ESTUDO DE CASO
Isabeli Bueno de Camargo
Rodrigo José Ferreira Lopes

RESUMO
O primeiro estudo sobre a logística reversa iniciou em meados de 1980, com a
necessidade da redução da poluição, satisfazer o governo, a comunidade local
e os clientes que avaliam as empresas de diferentes formas. A Lei nº 12.305 de
02 de agosto de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e
diz que a logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e
social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios
destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada, alterando e
dando outras providências a Lei nº 9.605 criada em 12 de fevereiro de 1998,
que estabelece sanções penais e administrativas para quem praticar atividades
lesivas ao meio ambiente. Para algumas indústrias, distribuidores,
importadores e vendedores o processo de adotar a logística reversa é
obrigatório, como por exemplo, setores de agrotóxico, pilhas e baterias, pneus,
entre outros. Com o objetivo de demonstrar a importância da logística reversa e
quais os benefícios trazidos com a ela, tanto para empresas quanto ao meio
ambiente, auxiliando respectivamente na redução dos custos e alavancando a
competitividade e na sua preservação, foi utilizada como principais ferramentas
a pesquisa aplicada e exploratória. Obtendo resultados positivos com a
aplicação da logística reversa tais como o reconhecimento de investidores e da
comunidade e o benefício trazido à própria empresa com a otimização de
recursos e o exercício da responsabilidade social.
Palavras-chave: Logística reversa. Competitividade. Meio ambiente.
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O ENSINO PROFISSIONAL TECNOLÓGICO, CTS E A
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Rodrigo Jose Ferreira Lopes
Guilherme Sachs
João Henrique Berssanette
RESUMO

O presente trabalho foi desenvolvido dentro da disciplina de ensino profissional
e tecnológico - EPT, mediante a problemática de como que a educação
profissional tecnológica se apresenta, em consonância a Ciência, Tecnologia e
Sociedade - CTS e a educação ambiental? Este artigo tem por objetivo
apresentar de forma bibliográfica, as temáticas da educação profissional e
tecnológica, junto a abordagem dos estudos CTS e a educação ambiental.
Contudo, foi possível identificar a evolução da EPT no Brasil, elencando
premissas a CTS e também a importância da educação ambiental.
Palavras-chave: Ensino; Sociedade; Educação Ambiental.
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A MATRIZ CURRICULAR DE ADMINISTRAÇÃO – UMA
ABORDAGEM QUANTO A CTS
Rodrigo Jose Ferreira Lopes
João Henrique Berssanette
RESUMO

A busca pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia traz implicações para
a sociedade que constituem o campo de análise dos estudos sobre ciência,
tecnologia e sociedade - CTS. Dentro da perspectiva educacional, tais estudos
podem trazer contribuições em diversos campos do saber, notadamente na
ciência da administração, considerando-se sua origem como ciência social
aplicada. Analisando o contexto, temos a seguinte problemática, como que o
ensino com enfoque CTS pode agregar valor à graduação de administração?
Este artigo tem por objetivo apresentar as possibilidades da abordagem dos
estudos CTS na grade do ensino de administração em uma faculdade, no
município de Telêmaco Borba PR. A pesquisa possuiu natureza qualitativa em
relação aos temas tratados, foram realizadas pesquisas em literaturas
cientificas e em artigos técnicos. Mediante o exposto vemos que na graduação
de administração, de forma oculta, buscamos trabalhar a CTS. Vemos hoje,
que trabalhamos CTS de forma como enxerto, disciplina e puro de forma
ampla. Buscando o contexto entre as disciplinas na grade ou através de
projetos interdisciplinares. Realmente, Ciência, Tecnologia e Sociedade é algo
extremamente importante aos conteúdos curriculares, visando a formação do
profissional crítico, com entendimento dos fatores que regem e movimentam a
sociedade.
Palavras-chave: Ciência, Tecnologia, Sociedade, Administração.
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A ADMINISTRAÇÃO E A SUSTENTABILIDADE EM UM
PROJETO SOCIAL
Rodrigo Jose Ferreira Lopes
RESUMO

O presente relato de experiência aborda a aplicação do voluntariado dentro do
Projeto Social Pescar, trabalhando com a disciplina de Sustentabilidade. Com
os conteúdos teóricos e atividades práticas, foi possível desenvolver a ementa
conciliando casos reais formas de interação entre as equipes e também a troca
de conhecimento por meio dos seminários.
Palavras-chave: Sustentabilidade, voluntariado, projeto.
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PROJETO INTEGRADOR – A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO NO
ENSINO A CERCA DO PLANO DE NEGÓCIOS
Gabrielle Martins Benício
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar a proposta inovadora
do Projeto Integrador dentro do contexto do curso de administração, a fim de
demonstrar a importância do Projeto Integrador na formação acadêmica
através do desenvolvimento do Plano de negócio, atrelado a metodologias
ativas. Configura-se como pesquisa qualitativa, visto que irá descrever as
possibilidades de inclusão da educação empreendedora nos cursos superiores
com enfoque em gerenciamento Nessa perspectiva, é analisado como o ensino
voltado ao empreendedorismo, abrange desde o planejamento inicial até a
consolidação de um determinado empreendimento.
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FATEB EXPERIENCE E A AGENDA 2030 – RELATO DAS
PRÁTICAS REALIZADAS PELO COLEGIADO DE
ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Rodrigo Jose Ferreira Lopes
RESUMO

O presente relato de experiência aborda a aplicação da Agenda 2030 no
evento Fateb Experience, junto às atividades desenvolvidas no colegiado de
administração e ciências contábeis. Dentro do evento, foi possível abordar 5
ODS em cada período regular do curso, onde os alunos foram protagonistas
desenvolvendo práticas e atividades atreladas a cada ODS. Como resultado,
foi possível evidenciar o engajamento e também as premissas para o
desenvolvimento sustentável, mediante viés da Agenda 2030 presente no
curso superior.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Agenda 2030, Fateb experience
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ECONOMIA REGIONAL: A CONTRIBUIÇÃO DO PEQUENO
AGRICULTOR PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA
DO MUNICÍPIO DE RESERVA – PR
Maria Alessandra Huida
Rodrigo José Ferreira Lopes
RESUMO

Este trabalho é uma análise do conhecimento referente a subsidio do governo
e cooperativas para o pequenos produtores do município de Reserva – PR.
Para coleta de dados, aplicou-se por meio da entrevista um questionário
semiestruturado para onze agricultores da região. Este trabalho buscou
analisar conhecimentos dos pequenos agricultores na área rural da região,
verificar se utilizavam de auxílio para aumento da produção e para onde está
sendo destinado estes produtos. Os assuntos tratados são: História da
Agricultura, Agricultura Familiar e sua importância no Brasil, Agronegócio,
Economia Local e Regional e Benefícios para o Pequeno Agricultor.
Palavras-chave: Economia local; Agricultura; Pequenos Produtores.
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QUALIDADE NO ATENDIMENTO - UM ESTUDO DE CASO NO
RECANTO ZITAMAR
Danielly Moreira Struminski
RESUMO

A necessidade dos indivíduos terem um lugar onde possam ir com a família e
possam passar um dia incrível, se tornou o principal motivo da empresa buscar
não somente um lugar bonito para oferecer, mas também ter um diferencial
competitivo dos demais concorrentes, tornar a qualidade como principal motivo
de sobrevivência da empresa. Em consequência, a qualidade no atendimento
veio para tornar a empresa forte no ramo em que atua.
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A MATRIZ SWOT COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA NO
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Francielli Silva de Miranda
RESUMO

O objetivo deste trabalho é propor a aplicação da Matriz SWOT como
ferramenta de planejamento estratégico no processo de recrutamento e
seleção em uma rede de segmento farmacêutico na Cidade de Telêmaco
Borba-PR. Para tanto, foi realizado um levantamento teórico seguido de um
estudo de caso a fim de conhecer o processo de recrutamento e seleção da
rede farmacêutica em referência e sua assertividade, assim, propondo a
análise SWOT para auxilio no processo seletivo. A pesquisa é de natureza
bibliográfica, exploratória e descritiva devido ao levantamento realizado e ao
método proposto, aplicada por tratar-se de um estudo de caso, em relação ao
tratamento de dados é qualitativa e quantitativa. Este trabalho irá facilitar
(otimizar) o processo de recrutamento e seleção oferecendo maior
acessibilidade as empresas da rede em referência, outrossim, têm por escopo
demonstrar que a ferramenta de fácil compreensão e aplicação pode vir a ser
de grande valia na assertividade da contratação de novos colaboradores,
auxiliando na redução de custos para a organização e também do turnover,
garantindo maior rapidez, fluidez e assertividade dentro das empresas.

33

OS OBJETIVOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL – CASE ECORE BRASIL
Greice Pereira dos Santos
RESUMO

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo divulgar o método da
Empresa Ecore Brasil, uma empresa nacional pioneira na América do Sul, seu
foco consiste em reduzir os custos do consumo de tubetes nas indústrias de
papel e papelão, bem como a reciclagem do mesmo de maneira
ecologicamente eficiente e correta. O projeto de pesquisa avalia o processo de
otimização e reciclagem, através de emendas dos tubetes usados, resgatando
as condições qualitativas originais dos mesmos. A intenção deste projeto de
pesquisa é expor a importância da proposta de recuperação de todo e qualquer
tubete hoje descartado como aparas nas fábricas de papel. E a proposta de
atuar dentro da cadeia dos produtos vendidos, coletando-os após o consumo
do papel, recuperando-os e devolvendo-os às fábricas, além de resgatar as
condições originais dos tubetes, sem restrições qualitativas, com custo muito
inferior aos tubetes novos. A pesquisa realizada é de natureza qualitativa e
exploratória. Quando a proposta foi levantada, o sentido é saber se realmente
esse material recuperado, tem as mesmas condições de competir no mesmo
nível com um produto novo. Ao analisarmos e compararmos o processo na
fabricação do tubete novo, sabemos que envolvem muito mais mão de obra e
geração de resíduos, e com isso um diferencial no tubete reciclado, pois o
mesmo será por completo recuperado, e seus resíduos gerados serão em
menor quantidade sendo possível sua total reutilização.
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MELHORIA NO PROCESSO DE ACABAMENTO
Greice Pereira dos Santos
RESUMO

As embalagens são vistas de forma importante para os consumidores. Cada
vez mais seletivos e com tempo escasso se tornam mais exigentes e com isso
a necessidade de a embalagem ser alinhada a comodidade e praticidade é
mais solicitada e visada pelos clientes. As embalagens são o principal
elemento de conexão e de comunicação entre consumidor, o produto e a
marca. Além disso, visa a integridade física na entrega do produto até ao
cliente final. A observação foi realizada em uma empresa de celulose, no setor
de expedição, no ano de 2018. Este estudo contribui para a conservação do
material, bem como a estética do produto, proporcionando maior credibilidade
ao fornecedor e satisfazendo o cliente até a entrega do material.
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QVT: METODOLOGIA A SER EMPREGADA EM
ORGANIZAÇÕES
Nelcimara de Oliveira
Rodrigo José Ferreira Lopes
RESUMO

O presente relato traz exemplos de práticas sobre Qualidade de Vida no
Trabalho (QVT) que foram desenvolvidas por acadêmicos do quarto período do
Curso de Administração da Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB) em
algumas empresas que eles selecionaram nos municípios de Curiúva, Imbaú,
Ortigueira e Telêmaco Borba, nas quais, inclusive, exercem suas atividades
profissionais. O projeto se fundamenta na necessidade, cada vez mais
frequente, que as organizações têm. Impulsionadas pela concorrência acirrada,
que requer mão de obra comprometida, motivada e saudável; pela demanda do
consumidor, que prioriza atendimento de qualidade e pelas próprias exigências
do trabalhador moderno por uma melhor condição de vida e de trabalho, as
empresas voltam-se para seus recursos humanos, agora sob a perspectiva de
parceria colaborativa. Assim, o tema QVT é mais do que uma política de
Recursos Humanos e assume caráter de estratégia de gestão do capital
humano nas empresas, que buscam melhor competitividade empresarial,
comprometimento pessoal e retenção de mão de obra. Porém, nem todas as
empresas possuem cultura propícia a esse pensamento ou mesmo estrutura
organizacional para desenvolver as ações necessárias para esse fim. E é
nesse contexto que este projeto encontra sua justificativa, ao demonstrar aos
acadêmicos do quarto período do Curso de Administração da FATEB a
viabilidade funcional e financeira de se implantar um programa de Qualidade de
Vida em empresas de qualquer porte ou segmento.
Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Empresas. Práticas.
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COMPETÊNCIAS DO PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO:
REFERENTE AS MUDANÇAS DO MERCADO
Wellington Muller
RESUMO
O presente trabalho é apresentado uma reflexão sobre o perfil profissional do
administrador nesse atual contexto socioeconômico, considerando o objetivo 8
da agenda 2030 da ONU que, visa desenvolver o pleno emprego através de
políticas educacionais e a conscientizar as organizações privadas em capacitar
os cidadãos. Sendo assim, o administrador possuirá um papel fundamental no
auxílio do desenvolvimento das práticas empreendedoras na gestão de toda
organização. Contribuindo com seu conhecimento técnico a novas formas de
gerir os processos administrativos, gerando resultados satisfatório. Os novos
profissionais de administração iniciam no mercado de trabalho com um vasto
conhecimento sobre as teorias de gestão quanto as novas ferramentas
tecnológicas, impulsionada pela indústria 4.0, causando revoluções em várias
profissões, com a internet das coisas muitos processos deixarão de ser
realizado por forças humanas que, serão substituída por robôs, assim surgirão
outras atividades a serem exploradas, então caberá ao administrador do futuro
nortear e padronizar essas novas ocupações.
Palavras-chave: Perfil Profissional; Competências; Tecnologias.
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IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S EM UM CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DO ADOLESCENTE E JUVENTUDE
LOCALIZADO NO INTERIOR DO PARANÁ
Fernanda Marcela Alves Ribas
Vitor Hugo dos Santos Filho
Jéssica Rodrigues Machado
Francielli Miranda
Jaqueline de Fátima Silva
RESUMO

Quando o professor Kaoro Ishikawa apresentou no Japão em 1950 o programa
após a Segunda Guerra Mundial para combater o desperdício e colaborar com
a reestruturação do país, ele utilizou a prática 5S. Todas as organizações
japonesas são unânimes em adotar essa ferramenta e afirmar que o 5S é a
base física e comportamental para o sucesso gerencial, pois a sua finalidade
está na otimização dos custos, na redução de desperdícios e no aumento da
produtividade. O 5S é programa de gestão da qualidade que pode ser aplicado
em qualquer empresa, independente do porte ou característica. Além disso,
pode ser aplicado nas atividades rotineiras e no dia a dia, pois, em sua
essência são adotadas práticas que objetivam o bem-estar, ética, respeito,
saúde e segurança. Com a implementação do programa 5S nas empresas,
haverá desenvolvimento em áreas como pessoal, segurança e processo. Com
isso, objetiva-se com este estudo implantar o programa 5S em um Centro de
Convivência do Adolescente e Juventude localizado em uma cidade do interior
do Paraná. Este trabalho foi baseado em pesquisas teóricas de caráter
bibliográfico, com base em estudos realizados na atualidade acerca desse
assunto, visando ampliar as informações. Para desenvolver o estudo e
aplicabilidade do 5S na instituição foi escolhido apenas um ambiente para dar
início ao processo de implantação do sistema, e foi possível ver as mudanças
positivas do estoque após a implementação do 5S.
Palavras-chave: 5S; Organização; Estoque; Qualidade.
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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE
MARKETING COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO NA
PEQUENA E MÉDIA EMPRESA
Fernando Ribeiro
RESUMO
As pequenas e médias empresas no Brasil ocupam mais da metade da fatia de
mercado e produção de renda, neste sentido o presente trabalho propõe a
utilização de ferramentas estratégicas como diferencial competitivo. Para tanto
este trabalho apoiou-se em estudos consolidados no levantamento bibliográfico
afim de apontar as ferramentas estratégicas de marketing que irão possibilitam
para a pequena e média empresa um diferencial competitivo visando a
continuidade do negócio e posterior destaque no cenário em que se encontra.
A metodologia empregada trata-se de uma análise bibliográfica exploratória
com o fim de apresentar um diagnóstico de marketing como diferencial
competitivo através da utilização de ferramentas estratégicas. Como
conclusões, constatou-se que as implementações de estratégias de marketing
devem vir acompanhadas de tomadas de decisões nos levantamentos obtidos.
Essas ferramentas podem ser utilizadas em empresas de qualquer porte com
diferente profundidade e indicadores de dados atuando como fonte de melhoria
e crescimento, para que assim as pequenas e médias empresas consigam ter
um grande destaque na região em que atuam.
Palavras-chave: Empreendedorismo, Ferramentas estratégicas; Marketing.
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BIOPLÁSTICO: ESTUDO COMPARATIVO E ESTIMATIVO EM
RELAÇÃO A PRODUÇÃO DO PLÁSTICA POLUENTE ATUAL
Thiago Vidal Barbosa
Julio Marcos Gomes Ribeiro
RESUMO

O plástico é muito útil no mundo globalizado, utilizado em diversos setores da
vida humana contemporânea, favorecendo as indústrias plásticas do mundo
todo, é de fácil moldagem, transformando-se em produtos para embalagem,
garrafa, copos, entre outros. Nesse contexto, é descartado, em sua maioria,
sem preocupação ambiental, o que impacta significativamente os ecossistemas
do planeta terra, introduzindo partículas prejudiciais e tóxicas para a vida dos
animais. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é identificar materiais
renováveis e biodegradáveis, chamados bioplásticos, que potencialmente
substituam o mercado dos plásticos convencionais. Em 2015, a produção de
plásticos era de 381 milhões de toneladas. Como referência o ano de 1950 até
2015, foram produzidos 8,3 bilhões de toneladas de plásticos, baseado nesse
total de material produzido é aproximado que 79% representa material
acumulado em aterros e meio ambiente, 12% representam incineração e 9%
foram reciclados. Estimasse que 150 milhões de toneladas de plástico estão
nos oceanos, responsável pela poluição de 90.
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ESTÁGIO VOLUNTÁRIO PROJETO PESCAR
Ana Paula Rochinski
Jackson Rompava Florentino Ribeiro
RESUMO

O presente trabalho foi desenvolvido nas experiências vivenciadas durante o
Estágio Supervisionado I e tem a finalidade de evidenciar a importância do
estágio, pois é através do mesmo que o acadêmico encontra a preparação que
o torna apto a exercer a profissão escolhida. O estágio voluntário foi
desenvolvido com orientação do Prefº. Luiz Carlos Roberto em parceria com a
Empresa Braslumber com a finalidade de desenvolver atividades e materiais
relacionados ao mundo da Administração para os alunos do Projeto Pescar.
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POSICIONAMENTO DA MARCA COMO ESTRATÉGIA DE
MARKETING: UMA ABORDAGEM TEÓRICA
Cilene Baranhuk Scepanik
RESUMO
No atual cenário competitivo, o aumento acelerado da prática de marketing tem
gerado notória tendência de segmentação do mercado de consumo, e
consequente necessidade de definir como, onde e qual público a organização
pretende atingir. Nesta perspectiva, ser lembrada de forma positiva pelos
clientes é o desejo de qualquer marca, independentemente do seu segmento e
do tamanho da organização. Para isso não basta apenas que uma organização
direcione seus esforços em qualidades técnicas, é preciso também oferecer
valor aos consumidores, proporcionando uma experiência com a marca. A cada
interação do consumidor com a marca, por ele é moldada uma imagem, da
mesma forma acontece quando a marca se relaciona com o seu consumidor,
toda vez que isso ocorre, surge a oportunidade de reforçar o posicionamento
da marca. Nesse contexto o objetivo do presente artigo é conhecer a
importância do posicionamento de marca como estratégia de Marketing para as
organizações, tendo em vista a competitividade presente no mercado. A partir
da realização de pesquisas, o trabalho contribui na esfera do marketing devido
a sua abordagem sobre posicionamento da marca, pois buscou-se na literatura
existente conceitos que o a relacionassem com o seu papel na administração
estratégica.
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CIÊNCIAS CONTÁBEIS

43

PLANO DE NEGÓCIOS - ABERTURA DE UMA MARCENARIA DE
MÓVEIS PLANEJADOS
Ana Luisa Teixeira Fernandes

RESUMO
O presente trabalho é apresentado para demonstrar os desafios que um
empreendedor enfrenta para abrir uma empresa, e quais as ferramentas
corretas para saber a viabilidade da abertura de um novo negócio, utilizando a
ferramenta plano de negócios que auxilia o empreendedor a saber qual rumo e
quais decisões corretas tomar e saber se é viável ou não abrir uma nova
empresa.
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VIABILIDADE ECONÔMICA NA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE
PRÓPRIA DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS:
UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA FLORESTAL
Kelvin Sobrinho
RESUMO

O presente trabalho é apresentado com objetivo geral de identificar a
viabilidade
econômica
na
implantação
de
equipe
própria
de
georreferenciamento de Imóveis Rurais em uma empresa do ramo florestal,
propondo a aplicação do Valor presente líquido, Taxa Interna de Retorno e
payback para calcular a taxa de retorno do capital investido na primarização do
georreferenciamento de imóveis rurais, para isso utilizou-se um levantamento
de informações e pesquisas em campo para medir o rendimento e atuação de
ambas as equipes, próprias e terceiras, para que através desses dados
conseguíssemos ter informações suficientes para ter dois horizontes de
serviços, primarizado e terceirizado, para que com essas informações
coletadas, a empresa terá maior embasamento para aplicação da ferramenta
Payback, dando a empresa um grande benefício com maior confiabilidade em
qual serviço será mais viável para executar o georreferenciamento de imóveis
rurais.
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RESPONSABILIDADE CRIMINAL DOS CONTADORES EM
CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA
Patricia Rodakowiski
RESUMO

O presente trabalho apresentado trata-se sobre o alto risco e responsabilidades
da profissão contábil. As informações geradas pela contabilidade são de
grande importância tanto para a tomada de decisões por parte dos gestores
quanto para as informações que são repassadas ao fisco. Assim o contabilista
tem papel fundamental dentro de qualquer empresa. A responsabilidade do
profissional de contábeis foi ampliada a partir das alterações do Código Civil
Brasileiro, que passou a responder pelos atos fraudulentos praticados por seus
clientes contra terceiros. Será realizada além de pesquisa bibliográfica, estudo
de caso e suas penalidades.
Palavras-chave: Responsabilidade. Ética. Contador.
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PLANO DE NEGÓCIOS PARA VIABILIDADE DE UMA LOJA DE
ROUPAS E ACESSÓRIOS PET
Mayara Leite Montevechio
RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso apresenta um estudo completo
anexado junto a ele um plano de negócios para abertura de uma empresa de
roupas e acessórios pet em Telêmaco-Borba-PR. Quanto a metodologia foi
realizada uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Os resultados
foram negativos para a abertura da empresa, sendo assim ela não é viável
Palavras-chave: empreendedorismo; roupas e acessórios pet; viabilidade.
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DIREITO

48

A GUARDA COMPARTILHADA E O MELHOR INTERESSE DA
CRIANÇA
Cyro José Jacometti Silva
Fernando Sanna
Almir Galassi
RESUMO
O artigo busca apresentar o instituto da Guarda Compartilhada como um
instrumento que atende o Princípio do Melhor Interesse da Criança e coerente
com o paradigma do Estado Democrático de Direito. Discorrer-se-á sobre o
fenômeno da constitucionalização do direito e suas implicações no direito de
família. Tratar-se-á sobre o “Poder Familiar”, apresentando as construções
teóricas necessárias para chegar-se ao significado que o termo tem
hodiernamente. Elencar-se-á os direitos e deveres legais dos pais em relação
aos filhos e os aspectos gerais do instituto da “Guarda”. Por fim, destacar-se-á
a espécie “Guarda Compartilhada”, relacionando-a com o Princípio do Melhor
Interesse do Menor, apresentando, ainda, uma breve caracterização do tema
em sede de direito comparado.
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FEMINISMO E A INEFETIVIDADE DA IGUALDADE DE GÊNERO:
UM OLHAR CRÍTICO A RESPEITO DO ABORTO NO BRASIL
Bruna Maria Barbosa da Silva
Nara Luiza Valente
RESUMO

O presente artigo tem como problemática encontrar a razão de a desigualdade
de gênero e o machismo ainda se fazerem tão presentes na sociedade
brasileira e trazer à luz do Direito uma visão mais humanitária do assunto,
tendo como objetivo geral compreender o motivo da inefetividade da igualdade
de gênero no país e apontar possíveis melhorias para este quadro e como
objetivos gerais a explicação de o que são os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, em especifico o objetivo número cinco; esclarecer o que é e para
que serve o feminismo, com base em dados históricos e atuais; Exemplificar a
importância da discussão à respeito da saúde sexual da mulher e aborto,
discorrendo sobre a iniciativa Woman on Waves e seu trabalho em países onde
o aborto não é legalizado e, por fim, indicar possíveis melhorias no sistema
judicial brasileiro, relatando casos concretos a respeito da temática, como os
casos de Maria da Penha Fernandes e Eva Luana, trazendo-os à luz do Direito.
Trata-se de uma pesquisa teórica, de cunho qualitativo, trazendo gráficos,
relatos e entrevistas para que sejam encontradas possíveis soluções para os
problemas apresentados.
Palavras-chave: Feminismo; Direitos Humanos; Direitos Fundamentais.
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TESTAMENTO VITAL E EUTANÁSIA: AUTONOMIA DA
VONTADE NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
PELA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Cristina Aparecida Rodrigues da Silva
Ana Caroline Kosan Gouveia
Marcelly Patrícia de Souza
Guilherme Telman
RESUMO

O tema abordado por este artigo refere-se à pratica da eutanásia como forma
de autonomia da vontade, buscando compreender se a morte digna
ocasionada através da eutanásia viola o princípio constitucional da dignidade
da pessoa humana. Compreende-se pelo objetivo geral e específicos,
conceituar eutanásia e o testamento vital analisando a Constituição Federal de
1988 e o Direito Internacional no que concerne o princípio da dignidade da
pessoa humana e o direito à vida, expor se a aplicabilidade do testamento vital
e o estudo da eutanásia no Sistema Único de Saúde, seria uma realidade difícil
de se alcançar à luz da legislação atual, e por fim, averiguar se o testamento
vital é de fácil acesso aos cidadãos.
Palavras-chave: eutanásia; dignidade; testamento vital; vida.
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A FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA DO REGIME DE SEPARAÇÃO DE
BENS PARA MAIORES DE 70 ANOS
Tainara Rodrigues Rezende Ferreira
Cyro José Jacometti Silva
Cláudia Helena Pascoal do Vale Rodrigues
RESUMO

O presente artigo busca analisar o tema da separação obrigatória de bens com
relação ao matrimônio contraído por pessoas maiores de setenta anos, com a
conceituação de casamento, sua natureza jurídica, bem como o procedimento
para sua celebração, desde os documentos necessários até o momento da
cerimônia. Ademais, intenta-se desenvolver um raciocínio jurídico-social acerca
dos pontos positivos e negativos de tal regime, sendo a abordagem principal, a
aplicabilidade do artigo 1.641 do Código Civil frente à súmula 377 do Supremo
Tribunal Federal, com o ponderamento quanto à incapacidade presumida que o
Código Civil confere ao maior de 70 anos para fins de matrimônio em expressa
violação à dignidade da pessoa humana.
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A EFETIVIDADE DA LEI PENAL APLICADA AOS CASOS DE
PSICOPATIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
Lais Aparecida Motta de Almeida
Sandra Regina Merlo
RESUMO

O presente trabalho é apresentado tem como problemática de pesquisa
sopesar a imputabilidade do criminoso considerado psicopata no ordenamento
jurídico brasileiro, sendo estes imputáveis, semi-imputáveis e inimputáveis.
Tem como objetivo geral analisar as ciências criminais e a psicologia, onde se
traçará um paralelo entre estas ciências para averiguar as possíveis
alternativas do equilíbrio entre o Estado e as aplicações penais e; como
objetivos específicos, ponderar a construção do criminoso psicopata e os
motivos que o levam a cometer crimes, além de fatores psicológicos e
sociológicos que o trazem para o meio criminal.Buscar-se-áexpor uma breve a
evolução histórica da criminalidade,e como foram criados meios punitivos
conforme a sociedade se modificava, trazendo ainda os Princípios
Constitucionais inerentes ao Direito Penal. Apresentar-se-á uma visão do
criminoso psicopata para a criminologia e psicopatia, traçando um perfil
criminológico e mostrando fatores que levam o psicopata a comete crimes. Por
fim, se abordará o criminoso psicopata no ordenamento jurídico brasileiro, pois
se sabe que a identificação e punição correta dos psicopatas constitui um
grande desafio na atualidade, pois, sua identificação ou não, afeta diretamente
na sociedade.
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POLITICAS PÚBLICAS
Heber Adriel Diniz
Jefferson Barbosa De Souza
RESUMO

Através deste estudo pode-se analisar que o principal foco analítico da política
pública está na identificação do tipo de problema que a política pública visa
corrigir, na chegada desse problema ao sistema político e à sociedade política.
Muitos fatores fazem com que o profissional atue forma criativa dentro das
empresas, sendo elas, a família, a faculdade onde está inserido e até
mesmo os próprios educadores que fazem parte do processo do
conhecimento. Fazendo com que através de seu conhecimento
e estudos possam realizar e desenvolver bem suas aptidões, capacidades
nas organizações.
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O DIREITO AO ESQUECIMENTO E A SOCIEDADE DA
INFORMAÇÃO: A IMAGEM DO INDIVÍDUO APÓS O
CUMPRIMENTO DA PENA
Larissa da Rosa Fialka
Sandra Regina Merlo
RESUMO

O presente estudo apresenta como problemática de pesquisa ponderar o
direito ao esquecimento na esfera penal, abordando sua tutela, bem como a
jurisprudência sobre o assunto. Portanto, busca-se demonstrar que o direito ao
esquecimento deve auxiliar o indivíduo a ser reconhecido como cidadão e não
como ex-condenado. Tem como objetivo geral sopesar o direito ao
esquecimento no campo do direito penal, impedindo que fatos do passado
prejudiquem a ressocialização do indivíduo. Como procedimentos
metodológicos, destacam-se a pesquisa bibliográfica e documental, utilizandose o método dedutivo.
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CRÍTICA À RAZÃO INSTRUMENTAL E A TÉCNICA NA
CONTEMPORANEIDADE
Luiz Eduardo Araújo Pereira
Getúlio Nunes Gonçalves
RESUMO
O objetivo do presente trabalho é trazer para reflexão o avanço do Homem e
da Razão diante das diferentes épocas, em especial, a era pós-iluminista que
cresceu na Inglaterra, Holanda e França, nos séculos XVII e XVIII, período este
que objetivou tornar o homem esclarecido, isto é, iluminado, passar do estado
de servo e pequeno diante do cosmo, para dominador. Com o intuito de perder
o medo da Natureza e de sua grandiosidade, o ser humano se esforça para
dominá-la por meio da técnica, e isto se realiza especialmente na Revolução
Científica, através de influências de Galileu Galilei, a partir do qual a concepção
de natureza acaba sendo ferida com o avanço do Homo Faber, com isto,
percebe-se esta realidade, com o avanço da ciência contemporânea.
Consequência do uso da técnica e da ciência, pela Razão instrumental, tem-se
a imoralidade cultural, que Theodor Adorno (1985) e Horkheimer (2002)
denominam de barbárie. Portanto, buscou-se responder o seguinte problema:
quais as consequências do avanço da Razão instrumental sobre o processo
cultural contemporâneo? Estes dois autores fundamentam o presente trabalho,
de cunho qualitativo e bibliográfico. Com estes dois Frankfurtianos baseia-se
solidamente a teoria da Razão Instrumental, fato que ocorre no momento em
que o Homem esclarecido toma a decisão de dominar e controlar a Natureza,
enquanto Physis, e igualmente o Ser Humano.
Palavras-chave: Dialética do Esclarecimento, Mito, Razão Instrumental,
Técnica.
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A XENOFOBIA IMPERCEPTÍVEL INSERIDA NA SOCIEDADE
Gisele Walus
Jéssyca Moreira Silva
RESUMO

O presente artigo apresenta a realidade de nordestinos, que se submetem a vir
para Telêmaco Borba em busca de uma vida melhor, mas acabam encontrando
a xenofobia em seus caminhos. Uma prática dolorosa e ainda pouco divulgada,
pouco se conhece seus efeitos nas pessoas que sofrem esse tipo de
preconceito. Deste modo o artigo trás as consequências que a prática traz a luz
da Constituição Federal, relato de uma nordestina que reside em Telêmaco
Borba e também ideias para que se possa combater a xenofobia.
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FEMINICÍDIO: A INEFICIÊNCIA DA LEI, SOB O ASPECTO
SOCIAL
Sergio Lins da Silva Filho
Marcelo Pereira da Rocha
RESUMO

O trabalho em questão é fruto de um estudo nas Leis 11.340/06 e 13.104/15,
onde trás em sua proposta argumentar acerca do efeito Teleológio social da Lei
13.104/15. Para tanto, realizou-se um estudo no sistema do Patriarcado,
destacando a cultura como forte contribuinte para o processo de coisificação da
figura feminina, bem como resultado final uma possível agressão. Também,
constatou-se, a omissão do Estado, conquanto a falta de aparelhamento e
pessoal capacitado para integrar as Delegacias especializadas. Em tempo
observou-se também que tanto Maria da Penha e a Lei do feminicídio, acabam
por ferir o Art. 5º da Constituição Federal de 88. Além de tudo, acrescenta-se
em tempo, que após a Lei do feminicídio, houve uma aumento no número de
casos de agressões contra as mulheres, vindo por sua vez constatar o efeito
não teleológico da lei.
Palavras-chaves: Patriarcado. Cultura. Teleológico. Feminicídio.
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A JUSTIÇA RESTAURATIVA SOB A ANÁLISE DO PROJETO DE
LEI N.º 2976/2019
Giovanni Barbosa
Paulo Henrique Thuillier Rodrigues
Clóvis Cardoso Alves
Eduardo Jose Martins
Hanna Caroline Kruger
RESUMO
A justiça restaurativa pode representar uma alternativa ao modelo de justiça
punitivo em vigência, de modo a proporcionar resultados mais eficientes, à
medida que se disponibilizada espaço para a atuação da vítima, superando um
processo de determinação da culpa e de cominação de penas. A justiça
restaurativa pode influenciar políticas públicas que fomentem a efetivação dos
direitos fundamentais, uma vez que busca a resolução e transformação de
conflitos, favorecendo a acolhida das pessoas envolvidas e a superação de
traumas psicológicos. A prática da justiça restaurativa é uma técnica que
favorece uma maior sensibilidade na escuta da vítima e dos ofensores, com
enfoque na pacificação das relações sociais e se distanciando de uma simples
decisão judicial, a fim de proporcionar um ambiente adequado para os meios
consensuais voluntários. A pesquisa sobre o assunto revelou que está em
trâmite no Congresso Nacional o Projeto de Lei n.º 2976/2019, o qual busca
disciplinar a utilização da justiça restaurativa no Brasil, com enfoque na área
criminal e com destaque para a necessidade da participação do ofensor, e,
quando possível, da vítima. Além disso, revela um importante rol de princípios
e busca colocar em evidência a aplicabilidade das práticas da justiça
restaurativa nos casos de atos infracionais. Como se trata de um projeto de lei,
o momento atual é oportuno para discussões e aperfeiçoamentos, de modo
que uma eventual conversão em lei pode servir como o início de uma nova
abordagem legislativa no tratamento dos conflitos relacionados à área criminal.
Palavras-chave: Justiça Restaurativa, Projeto de Lei, Direitos Fundamentais.
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WELFARE STATE, O ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL
APLICADO: UMA ANÁLISE DO DOCUMENTÁRIO “O INVASOR
AMERICANO”
Alexandre Romão
Jéssica Carla Bento de Souza
João Paulo Martins Aires
Rosa Olinda Cristiane Corrêa Negrello
RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar a origem e o conceito
do Welfare State, também conhecido como Estado de Bem-Estar Social e
como suas diretrizes são aplicadas no Brasil. O presente artigo também irá
apresentar uma análise do documentário “O invasor Americano” de direção de
Michael Moore, buscando apresentar como está organização política e
econômica é aplicada em outros países.O presente artigo tem como base em
sua estrutura pesquisas bibliográficas com cunho qualitativo e análises de
textos de modo exploratório e descritivo para expor com clareza a finalidade
dos assuntos tratados. O mesmo utiliza o método dedutivo para melhor expor o
tema buscado. Ao final do artigo, será feito uma conclusão com base no
entendimento do que foi explanado pelo tema.
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PATOLOGIAS E O CRIME: A RELAÇÃO CIENTÍFICA ENTRE A
DECORRÊNCIA DE TRANSGRESSÕES DA LEI E AS
ENFERMIDADES DA MENTE, UM ESTUDO VOLTADO PARA A
CLEPTOMANIA
João Vitor de Oliveira
Maria Eduarda Neves Gonçalves
RESUMO

As doenças da mente são tema assíduo em debates da contemporaneidade.
Dentro da área do Direito, as mesmas podem ser objeto de estudo em
numerosas situações. Psicose, piromania e transtorno explosivo intermitente
são alguns dos precedentes aos quais ocasionam-se cenários delituosos. Com
a pesquisa desempenhada, objetiva-se desmantelar conceitos provenientes da
prudência popular e relacionar de maneira alicerçada a relação entre os
sucedidos de descumprimento da lei, voltado a especificidade da cleptomania.
O resumo foi executado de acordo com as metodologias bibliográficas e
documentais, de forma qualitativa e exploratória.
Palavras-chave: Direito; Psicopatologia; Cleptomania.
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FATORES ENVOLVIDOS NO DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL FRENTE ÀS METAS DA AGENDA 2030
Edivane S. chwichtemberg Lopes
Gisele Ribeiro dos Santos
Letícia Adriane Bueno Schreder
Suelen Elisama Barbosa Krzsinski
RESUMO

O presente trabalho é resultado de pesquisa e estudo sobre a educação,
através da abordagem de seu contexto histórico, desenvolvimento e atual
estado. Além de análise de ampla legislação existente para garantir a
educação como um dos direito fundamentais previstos na Constituição
Brasileira. Como também, a verificação de resultados coletados do IDEB
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), o qual demonstra que a
realidade educacional do país é alarmante, visto que, a educação sendo um
dos 17 objetivos descritos no rol da Agenda 2030, e seguida de várias metas a
serem atingidas, percebe-se, que ainda há um longo caminho de
desenvolvimento e investimentos em políticas públicas eficazes para que seja
possível atingir as metas desejadas.
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O USO MEDICINAL DA CANNABIS SATIVA COMO
CONSEQUÊNCIA DA EFETIVAÇÃO DO DIREITO
FUNDAMENTAL À SAÚDE NO BRASIL
Mariane Cristina Rodrigues da Silva
Vitor Hugo Bueno Fogaça
RESUMO

O presente artigo tem como problemática elucidar como os medicamentos que
contêm em sua composição substâncias derivadas da Cannabis sativa podem
ser fornecidos pelo Sistema Único de Saúde como forma de dar efetividade ao
direito à saúde, consolidado no texto da Constituição Federal de 1988, uma vez
o Estado deve providenciar a todos os cidadãos o acesso aos remédios que
comprovadamente possuem resultados no tratamento de enfermidades que
rejeitam outras formas terapêuticas, conforme preveem os princípios que
embasam o sistema de saúde brasileiro. Trata-se de uma pesquisa com
objetivos exploratórios, de abordagem qualitativa, desenvolvida por meio do
método dedutivo. Como instrumentos de coleta de dados, utilizou-se da
pesquisa bibliográfica e documental.
Palavras-chave: Direito à saúde; Sistema Único de Saúde; Cannabis sativa.
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IMPACTO AMBIENTAL DA MINERAÇÃO DE OURO, PEDRAS
PRECIOSAS E AREIA NA DELIMITAÇÃO DO RIO TIBAGI
Keli Aparecida Schroeder
Bárbara Carneiro Vertuan
RESUMO
De maneira imprescindível, o seguinte estudo tem como objetivo principal,
apontar e analisar os danos causados pela mineração na delimitação do rio
Tibagi, com foco principal nas extrações de ouro, pedras preciosas e areias na
região dos Campos Gerais, interior do Paraná. Apresentar o histórico da
mineração no território paranaense e os impactos ambientais causados por
essas atividades, relacionado ao descaso dos envolvidos e da própria
população em relação aos diferentes rejeitos causadores da contaminação da
água, contribuindo para que essa problemática se expanda ainda mais ao
decorrer do rio, além de investigar os métodos exercidos nas fiscalizações
dessas extrações, por parte da estruturação responsável e as legislações
vigentes, que contribuem para tal vicissitude.
Palavras-chave: Rio Tibagi; mineração; água; impactos ambientais.
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A DESIGUALDADE SALARIAL ENTRE GÊNEROS NAS
RELAÇÕES DE TRABALHO E O PRINCÍPIO DA ISONOMIA
Ana Paula de Siqueira Rosa
Bruna Mael dos Santos
Maria Raphaely do Nascimento Konycki
Gabriela Gandolfi de Proença Bonin
RESUMO
No presente artigo é descrito e ilustrado sobre a diferença salarial dos
empregados de gêneros distintos que exercem atividade profissional em
condições iguais, refletindo diretamente contra o Princípio da Isonomia. O
Princípio da Isonomia impõe o respeito à dignidade humana, sendo um dos
princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil que,
consequentemente, reflete nas relações de trabalho, uma vez que a
Constituição Federal é a principal fonte do Direito do Trabalho. No entanto, em
que pese a Constituição Federal de 1988, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de
discriminação contra a mulher, o Direito do Trabalho, bem como a Convenção
nº 100 da Organização Internacional do Trabalho apresentam vedação
expressa ao comportamento de considerar o sexo, a idade, a cor ou situação
familiar como variável determinante para fins de remuneração, este artigo traz
uma abordagem sobre os aspectos históricos, sociais e culturais que explicam
a persistência da problemática nos dias atuais.
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A CONSTITUCIONALIDADE DA PRISÃO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA
José Carlos Pereira Junior
Cyro José Jacometti Silva
Almir Gallassi
RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar a constitucionalidade da prisão
em segunda instância, também denominada como execução provisória da
pena. O Supremo Tribunal Federal, corte suprema da justiça no Brasil,
atualmente, tendo como base as decisões acordadas no Habeas Corpus
126.292 e nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44, vem
decidindo pela execução antecipada, ou seja, sendo imposto ao condenado,
antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a execução
provisória da pena. É entendimento majoritário da Suprema corte, que a prisão
em segunda instância não fere o princípio da presunção de inocência
consagrado pela Constituição Federal, pois, após julgamentos nas instâncias
ordinárias, primeira e segunda instância, já se esgotam as discussões em
relação aos fatos, as provas, a autoria e a materialidade do delito. Sendo
assim, ao Supremo não compete rever tais discussões, ou seja, a culpa do réu
fica consolidada e não é mais possível reanalisar tais situações.
Palavras-chave: Constitucionalidade. Presunção de Inocência. Execução
Provisória. Prisão.
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A NÃO EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE POR PARTE DO
ESTADO
João Luiz Paes Kosx
Flávia Adhaís Luhm
RESUMO

O presente trabalho tem como intuito abordar a questão da real efetivação do
direito fundamental à saúde por parte do modelo de serviço público de saúde
atualmente vigente, estando também atrelado ao dever constitucional do
Estado em cumprir o que dispõe a Carta Magna. Assim, fora realizada uma
pesquisa qualitativa, visando apurar a opinião pública quanto à qualidade do
serviço de saúde prestado pelo Estado, bem como buscar alternativas a fim
idealizar uma mudança através de políticas públicas e de condutas estatais
visando o bem estar e acesso a um serviço de saúde de qualidade para a
população. A partir dos resultados obtidos na pesquisa realidade, apresentouse um modelo, o qual visa a efetivação do direito à saúde e a oferta de um
serviço de qualidade a fim de obter o tão almejado e bem-estar da sociedade.
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GARANTISMO PENAL E PRINCÍPIOS PENAIS E PROCESSUAIS
PENAIS
Arthur Liniks de Sousa Carneiro
RESUMO

No presente trabalho foi falado sobre o garantismo penal e os princípios penais
e processuais penais. Como se sabe, princípios são a base de um
ordenamento jurídico, servindo de norte para o Congresso Nacional,
encarregado constitucionalmente de criar as leis penais (art. 22, I, da
Constituição Federal), garantindo aquilo que está previsto constitucionalmente
e o que os Tratados de Direitos Humanos determina, como a Dignidade da
Pessoa Humana, a proibição de penas cruéis etc. Também serve como um
norte e principalmente para o julgador, que no caso concreto detém a vida das
pessoas sobre suas mãos, cominando-lhes a pena e vigiando a Execução
destas, de modo a garantir que os condenados não pratiquem mais os crimes,
que voltem a conviver em sociedade.

68

A DIFICULDADE DE CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO
DOMÉSTICO
Nathalia dos Santo Paulino
Murilo Santos Ferraz de Oliveira
Marcos Vinicius de Mello
RESUMO

O presente trabalho apresenta a problemática que afeta os empregados
domésticos e os empregadores dos mesmos, considerando a criação da Lei
complementar 150/15 que no artigo 12, torna obrigatório o registro do horário
de trabalho doméstico. Este artigo tem como objetivo analisar as dificuldades
enfrentadas em relação a jornada de trabalho no ambiente doméstico e como a
Lei se envolve.
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ACESSO A JUSTIÇA UM DIREITO FUNDAMENTAL
Jacqueline Aparecida Lemes Prestes
Alan Américo Alves dos Santos
Getúlio Nunes Gonçalves
Hamilton Aparecido Machado Junior
Nathan Guilherme Prestes
RESUMO

Tratar-se-á de questões ligadas ao conceito do acesso à justiça, como um
direito fundamental, o qual é a categoria principal do estudo desenvolvido pelo
Projeto de Extensão Universitária “NPJ NO BAIRRO” desenvolvida pela autora.
Partindo da classificação adotada por diversos autores, além da definição
conceitual, busca-se de forma sintética a melhor fundamentação, classificação
e a descrição do conteúdo do direito ao acesso à justiça, tendo como base
tanto as normas de natureza constitucional interna como aquelas estabelecidas
no direito internacional. A busca de uma conceituação precisa do direito à
justiça não se limita a um enfoque meramente teórico, mas dentro de uma
perspectiva emancipatória, visa-se alcançar os instrumentos necessários para
sua efetividade.
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INCENTIVOS FISCAIS COMO INSTRUMENTO PARA A
EFETIVAÇÃO DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Carlos Vinicius Javorski
RESUMO

O conceito de desenvolvimento sustentável, a participação do estado na
realização de políticas públicas e o papel dos incentivos fiscais evoluíram ao
longo da história recente. A análise da formação destes institutos, bem como
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações
Unidas são os pontos centrais deste trabalho. Outra incursão necessária é na
essência dos incentivos fiscais, seus conceitos, seus aspectos e aparado
jurídico aplicável. Neste sentido e, de acordo com instrumentos já existentes no
ordenamento jurídico, os incentivos fiscais revelam-se ferramentas eficazes no
estímulo do desenvolvimento econômico. Com essas premissas estabelecidas,
a presente pesquisa que emprega a metodologia exploratória a partir da
revisão bibliográfica dos conceitos já citados, ingressa na análise descritiva de
pesquisas realizadas a partir de casos concretos de incentivos fiscais
concedidos no país para observar a efetividade na consecução do
desenvolvimento sustentável.
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A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS ATRAVÉS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS: IGUALDADE DE GÊNERO
Scarllet Lorany da Silva Ferreira
RESUMO

O presente trabalho tem o objetivo construir algumas ponderações a respeito
da desigualdade de gênero, considerando uma realidade que atinge mulheres
na participação da vida social, no mercado de trabalho e na educação. Que
podem ser entendidas através do contexto sócio histórico-cultural das relações
de gênero na totalidade da vida social. A Constituição Federal de 1988 ao
defender o princípio da igualdade prevê o tratamento igualitário entre homens e
mulheres. O que está previsto na Constituição Federal não é a ausência
absoluta de diferença, nesse sentido, fala-se em igualdade de direitos, de
oportunidades, de responsabilidade. Sendo assim, o princípio da igualdade
determina não apenas a necessidade de se tratar de forma igual o que é
idêntico, mas diferente o que é diverso. As relações de gênero, dentre outras
como as raciais e na área afetivo-sexual, não se apresentam como ponto de
partida da desigualdade no sistema do capital, elas se encontram na
sociedade, “emaranhadas numa rede de relacionamentos dialéticos,
profundamente afetados pelas características estruturais fundamentais de todo
o complexo social” (MÉSZÁROS, 2002). A luta por direitos e as ações políticas
efetivas pelo movimento feminista foram e são fundamentais para aclarar as
formas de opressão vivenciadas historicamente pelas mulheres. Neste
contexto, é necessário a elaboração de políticas públicas que foquem as
mulheres como cidadãs, as formas de solução deste problema social vinculam
a uma relação de co-responsabilidade entre Estado, Mercado e a sociedade,
conduzidos por princípios da igualdade e da solidariedade, através destes é
construído um espaço de participação social consciente e mobilizado.
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CENTROS DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO PARA
AGRESSORES NO ÂMBITO DOMÉSTICO
Heloisa Maria de Mattos
RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise da importância de se
trabalhar com o agressor no âmbito da violência doméstica. Em 2006, foi
promulgada a Lei 11.340/2006, intitulada por Lei Maria da Penha, que cria
mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a
mulher, sendo assim, além de diversos cuidados com a vítima, a lei também
dispões sobre a criação de centros de educação e reabilitação para
agressores, cujo objetivo, é promover uma reflexão sobre a violência doméstica
e a cultura machista arraigada na sociedade atual. Como objetivo específico,
primeiro será explanado a definição de gênero, para que possa se entender a
relação de domínio existente nas relações entre homem e mulher. Na
sequência, será traçado um histórico da violência doméstica e familiar no
Brasil, culminado na Lei Maria da Penha. Por fim, falar-se-á dos Centros de
educação e reabilitação previstos na lei. Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
de caráter interdisciplinar, que, a partir do método dedutivo, coletou dados a
partir da revisão de literatura e da análise documental das leis. Desta forma,
pretende-se neste trabalho salientar a importância de se trabalhar com o
homem agressor, buscando uma efetiva igualdade de gênero e quebra do ciclo
da violência.
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A TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL: ENTRE A LIMITAÇÃO DA
ATIVIDADE MEIO E A LIBERAÇÃO INDISCRIMINADA
João Antunes Neto
Vitor Hugo Bueno Fogaça
Marieli Souza Oliveira
RESUMO

O presente trabalho tem como problemática analisar o conceito de
terceirização, especialmente a partir das alterações implementadas pela
reforma trabalhista (Lei 13.467/2017) e aborda ainda sobre o princípio do valor
social do trabalho, com intuito de analisar sobre a ocorrência de sua violação
com a legalização da terceirização como atividade fim. Trata-se de uma
pesquisa exploratória, qualitativa, desenvolvida por meio do método dedutivo.
Como instrumentos de coleta de dados utilizou-se da pesquisa bibliográfica e
documental.
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A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO PLANO
MATERIAL POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Rebeca Fernandes Rodrigues
Aline Cristina Batista Magalhães
Claudiane Camargo Bueno
Louisy Gabrieli Rodrigues Pereira
RESUMO

O presente artigo visa abordar os aspectos gerais dos direitos fundamentais
bem como sua efetivação no plano material através das políticas públicas,
resgatando seu histórico, buscando o elo entre o tema e Agenda 2030.
Ademais, propõe-se através do uso do Pacto São José da Costa Rica e da
legislação brasileira, mostrar o dever do Estado em promover o bem-estar e
vida digna através da efetivação dos direitos humanos e fundamentais. No
artigo elucida-se o uso de doutrinas, como a de Kelsen (Teoria Pura do Direito)
e Montesquieu (Separação de Poderes) para ressaltar a primazia da
Constituição Federal e explicar a função de cada poder (judiciário, legislativo e
executivo) na realização desses direitos. Nesse contexto, evidencia-se a
importância das políticas públicas. Além disso, procura-se explicar o que são
políticas públicas, como funcionam e como podem ser usadas de ferramenta
para o Estado buscar concretizar e incorporar os direitos no plano material e
não apenas formal.
Palavras-chave: Direitos fundamentais; Políticas públicas; Estado.
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SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO,
DESRESPEITO DOS DIREITOS HUMANOS
Wilson José Koskur
RESUMO

O presente trabalho possui o objetivo de analisar o desenvolvimento dos
direitos humanos no Brasil, a fim de verificar através de dados concretos se há
superlotação do sistema prisional brasileiro. Outrossim, pretende-se analisar
diante do quadro exposto, se os direitos humanos da população que possui sua
liberdade privada encontram-se efetivada conforme dispõe a legislação.
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DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS
Waldi Soares
Guilherme Henrique Ramos
João Felipe da Silva Rodrigues
Jean Carlo Tallevi da Silva
David Sebastião Gomes Karklin
RESUMO

Este trabalho apresenta uma breve reflexão acerca do direito público subjetivo
relacionados às políticas públicas educacionais, por meio de uma pesquisa
qualitativa utilizando a revisão bibliográfica e documental, o trabalho apresenta
um vislumbre sobre as modalidades educacionais no Brasil, assim como as
mais recentes políticas públicas que tem sido trabalhada em cada modalidade.
O trabalho divide-se numa breve apresentação das modalidades: Ensino
Fundamental I e II, Ensino médio e Ensino superior. Considera-se que nas
últimas décadas o país tem demonstrado uma preocupação com políticas
públicas voltadas para a educação, principalmente políticas voltadas para o
Ensino Superior, modalidade educacional que não é obrigatória.
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CASA DA MULHER BRASILEIRA COMO POLÍTICA PÚBLICA,
VISANDO GARANTIR O DIREITO A IGUALDADE DE GÊNERO E
ASSISTÊNCIA AOS DESAMPARADOS
Heloisa Maria de Mattos
Beatriz Almeida Vilas Boas Chaves
Isabella Almeida Coelho
Mabilli Eduarda Libardi Medeiros
Walisson Jean Gonçalves
RESUMO
Os direitos fundamentais são de extrema importância na construção da
sociedade. Com relação a origem, tais direitos não possuem efetivamente um
surgimento definido, sendo frutos de um processo histórico evolutivo. Tal
processo também ocorreu no Brasil, onde a evolução dos direitos fundamentais
aconteceu de maneira gradual, destacando que as constituições brasileiras
sempre possuíram em seus textos o reconhecimento dos direitos
fundamentais. Os direitos humanos e os direitos fundamentais possuem várias
similaridades, uma vez que ambos em configuram conteúdo imprescindível
para o crescimento social e para a proteção da dignidade humana. Os direitos
fundamentais, apesar da importância, não são absolutos, são marcados pela
relatividade; encontrando limites nos demais direitos igualmente consagrados
pela Carta Magna. Os valores fundamentais do homem evoluem através da
luta da humanidade contra as diversas opressões. Assim, ao longo da história,
ocorreu o reconhecimento dos direitos fundamentais de primeira, segunda e
terceira geração. É exatamente essa consagração progressiva nos textos
constitucionais que originou classificação em gerações. Estes direitos, base
da condição humana, correspondem a interesses universais e invioláveis, que
são protegidos na Constituição Federal, caracterizando-se por sua
historicidade,
universalidade,
imprescritibilidade,
inalienabilidade,
imprescritibilidade, irrenunciabilidade, universalidade, irrenunciabilidade,
inalienabilidade, indivisibilidade, concorrência, aplicação imediata, vedação ao
retrocesso. A subrepresentação das mulheres na política institucional tem
raízes histórico-culturais longínquas e reflete, ainda hoje, a profunda
desigualdade existente entre homens e mulheres na sociedade. A dualidade
entre esfera pública e esfera privada e a divisão sexual do trabalho são fatores
que explicam essa desigualdade e, por isso mesmo, justificam a necessidade
de políticas afirmativas para mulheres na política. Muito se fala sobre o rumo
que tomarão os Direitos Fundamentais nos próximos anos partindo do princípio
que a mobilização social está enfrentando problemas sérios com a efetivação
de direitos como a censura e liberdade. Neste artigo serão abordados os
contextos históricos da luta por garantias de direitos que são essenciais para
nossa convivência em harmonia com todos os cidadãos em nosso ambiente
comum. Também tem um viés político partindo de um ponto crítico abordado
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por alguns doutrinadores e estudiosos acerca do tema Desigualdade de
Gênero e sua importância em estar na Agenda 2030 da ONU como prioridades
a serem abordadas para os próximos anos de geração em geração, tendo
assim meios de encontrarmos respostas mais sólidas e métodos mais
eficientes que garantam harmonia e uma efetivação nos direitos básicos e
respeito entre as pessoas enquanto indivíduos em sociedade.
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ASSÉDIO SEXUAL Á MULHER EM AMBIENTE DE TRABALHO
Emanuelle Nunes da Silva Prestes
RESUMO

Nesse trabalho iremos tratar sobre o assédio sexual a mulher em ambiente
laboral sendo considerado um crime silencioso e na maioria das vezes ocorre
sem a presença de testemunhas, se tornando cada vez mais difícil de provar o
crime, o que acaba aumentando o numero de assediadores e vitimas em
ambiente laboral, e também seus princípios norteadores. Demonstrar que o
assédio sexual coloca a vitima em constrangimento e acaba interferindo na sua
vida. É importante esclarecer a diferença entre o dano moral e o assédio
sexual. A metodologia apresentada foi documental e por estudo doutrinário.
Palavra chave: Assédio Sexual; Mulher; Princípios.
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RESPONSABILIDADE DO ESTADO PERANTE A INTEGRIDADE
FÍSICA DO PRESO
Amanda Almeida Martins
Gioconda das Neves Valle
Renata Del Anhol Pereira Bueno
Melloryn Nocera Galvão Carneiro
RESUMO

Neste artigo discutimos sobre o dever e a responsabilidade do Estado, em
garantir a integridade física do preso, no tocante a ele estar protegido pela
Constituição Federal de 1988. Procura-se conhecer um pouco mais sobre o
princípio da dignidade da pessoa humana, e também como objetivo geral
analisar sobre a decadência dos sistemas penitenciários do Brasil, abordando
os problemas como a superlotação, saúde, higiene e alimentação, por fim,
entender qual é a posição do Estado perante este problema.
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A CRISE NO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO
Tereza Raquel Barros do Nascimento
RESUMO

O presente artigo irá, em uma primeira etapa, discorrer sobre alguns
obstáculos que têm assolado o Sistema Educacional Brasileiro nos últimos
anos. Mais estritamente, dentro dessa primeira etapa, serão analisados os
seguintes particulares: uma análise em sentido amplo das normas contidas na
Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB); em seguida; os problemas históricos da educação no Brasil e seus
aspectos socioeconômicos; ainda, serão exemplificados os embaraços do
ensino médio e como suas disfunções afetam o perfil econômico do brasileiro;
ademais, será discorrido a respeito das mazelas relacionadas a investimentos
no ensino superior e na pesquisa, e como isso afeta o desenvolvimento
científico do Brasil. Em uma segunda etapa, serão exploradas algumas
soluções em face dos temas categorizados como estorvos à educação, com o
sentido de remediar essa explícita crise instaurada no território brasileiro. A
metodologia desse escrito se deu através da versão exploratória, se utilizando
da análise de artigos, doutrinas e reportagens que versam sobre o tema. As
fontes literárias foram pesquisadas em portais eletrônicos de bases de dados.
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LIBERDADE RELIGIOSA COMO DIREITO FUNDAMENTAL DO
CIDADÃO
Ricardo Machado de Oliveira
Fabio Cesar Prado
Renan Lenon Marcondes
RESUMO

O presente trabalho é apresentado objetivando demonstrar que durante um
determinado momento histórico o indivíduo não possuía a liberdade de optar
por uma religião. O Estado detinha o poder de escolha dos indivíduos. A
secularização bradava que o homem não necessitava de Deus. Este momento
histórico foi importante na desconstrução do que a Igreja havia atribuído aos
homens: eram uma massa de pessoas manipuláveis pelos ensinos da Igreja e
não indivíduos, sujeitos de direito. Como indivíduos poderiam optar por outra
religião que não fosse aquela pré-determinada pelo Estado. Os direitos
humanos fundamentados e reconhecidos na carta constitucional brasileira,
precisamente no artigo 5º, concede o direito ao indivíduo em optar por uma
religião que melhor lhe agrade, ou até mesmo não possuir religião. Este
trabalho visa demonstrar de que forma a liberdade religiosa encontra-se no rol
dos direitos fundamentais.
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O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA FACE À
INEFICIÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS GARANTIDOS
Laís Moraes
Nara Luiza Valente
RESUMO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem despertado a sociedade e
autoridades para uma nova realidade mundial. E desta percepção surge a
provocação do problema deste artigo como foco principal o início da discussão
sobre o respeito à dignidade humana no atendimento socioeducativo para
pessoas com autismo sob o viés familiar, bem como a análise efetiva dos
direitos e garantias de proteção ao autista à luz da Constituição Federal e das
Leis Especiais. Fazendo uso de pesquisa qualitativa com perspectiva
interdisciplinar, utilizando da análise bibliográfica e documental para o
levantamento de dados. Corrobora para a identificação das prováveis formas
em que as pessoas com TEA tem seus direitos resguardados pelo
ordenamento brasileiro. Entretanto, necessário pontuar que a referida crítica,
baseia-se exclusivamente na observação informal de situações cotidianas
enfrentadas por autistas e seus familiares, bem como, pelos grupos de apoio e
associações engajadas no tema.
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A DIALÉTICA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA SOB O ÂMBITO DO DIREITO DO TRABALHO
Felipe Gomes da Silva
Silvio Adriano Azevedo de Oliveira
Thiago Barbosa Ribas
Matheus Costa Prudente de Mello
RESUMO

O presente escrito será desenvolvido através de três fases. A primeira etapa
será dinamizada mediante à exposição de características que vinculam o seu
tema, isto é, serão propostos, inicialmente, particulares como: uma breve
análise a respeito do princípio da dignidade da pessoa humana; ademais, será
disposto sobre o mínimo ético existencial material; ainda, na primeira etapa, se
discorrerá sobre a dignidade em relação ao direito brasileiro em sentido amplo
e, em sentido estrito, no que tange a sua relação no que diz respeito a
efetivação quanto ao trabalho subordinado. Em um segundo momento, será
averiguado no que se refere à desregulamentação ou a flexibilização das
normas trabalhistas em face à dignidade humana. Por fim, em uma terceira
etapa, o presente artigo visará responder as nebulosidades jurídicas
exploradas a partir das disposições trazidas ao longo de seu desenvolvimento,
indagações essas que poderão ser falseadas ou não. A metodologia desse
escrito se deu através da versão exploratória, se utilizando da análise de
artigos, doutrinas e reportagens que versam sobre o tema. As fontes literárias
foram pesquisadas em portais eletrônicos de bases de dados.
Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana. Direito do trabalho.
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BRASIL DE CORES E RAÇAS: EM BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO
DIREITO FUNDAMENTAL DE IGUALDADE
Bruna Maria Barbosa da Silva
Victor Mercer Guimarães
Marcelo Augusto dos Santos
Israel Nocera de Oliveira
RESUMO
O presente trabalho visa trazer à luz do Direito a razão de o direito de
igualdade, em específico a racial, não haver efetividade mesmo havendo tantas
leis que visam este direito, trazendo uma visão crítica histórica e
contextualizada a respeito da temática e apresentando possíveis soluções e
dispositivos legais que possam ser adotados para a proteção das
denominadas minorias, sendo estas compostas por pessoas em
condições sociais de vulnerabilidade, tendo que reinventar sua identidade por
inúmeras vezes na tentativa de na tentativa de reivindicar seus direitos,
afrontando aqueles que possuem privilégios sociais. O presente artigo tem
como justificativa, a demonstração das narrativas legais com o propósito de
trazer à luz do entendimento legal sobre as minorias. Seu objetivo geral é
encontrar o motivo de não haver efetivamente igualdade racial das minorias no
país e apresentar possíveis métodos para melhoria, dando ênfase à igualdade
racial e objetivos específicos de demonstrar o início do racismo presente no
Brasil contando a história da escravidão no país, encontrar o principal motivo
de não haver igualdade entre as denominadas minorias no Brasil, buscar
explicar a importância da igualdade social e racial no Brasil e encontrar
soluções jurídicas que possam ser melhoradas ou implementadas para que a
igualdade seja efetivamente alcançada.
Palavras-chave: Direitos fundamentais; Direito de igualdade; Igualdade racial.
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GESTAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO: MATERNIDADE E
SEUS DESAFIOS
Elisa da Silva Jardins Bueno Depetriz
Ana Paula Rodrigues Dias Thuillier
Jarson Brenner Borges Passos
RESUMO

O presente artigo tem como objetivo demonstrar os desafios que as gestantes
(mães) enfrentam em seu ambiente de trabalho, fazendo uma análise jurídica
desde a Carta Magna até o que dizem os doutrinadores. Buscou-se entender o
que a lei fala sobre as gestantes em seus diferentes ambientes de trabalho, e
de que forma ela as ampara, a lei atualizada da licença- paternidade, também é
um dos temas de grande relevância abordado presente artigo.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL NO ÂMBITO FAMILIAR:
ABANDONO AFETIVO
Ketelin Aparecida Carneiro
Thiago Becker
Nara Luiza Valente
RESUMO

Tendo em vista os Princípios Constitucionais que regem o Direito de Família,
os quais trazem, além de direitos, obrigações para pais com relação aos filhos,
o presente trabalho tem como escopo verificar a possibilidade de aplicação do
Instituto da Responsabilidade Civil para reparação dos danos morais sofridos
pelos filhos quando estes não recebem o devido cuidado de seus pais,
especialmente no que tange a afetividade. Para tanto, foi desenvolvido um
estudo a respeito da responsabilidade civil e posteriormente do abandono
afetivo, para que num segundo momento fosse possível responder a
problemática proposta. Trata-se de um estudo qualitativo, que se utilizou da
revisão de literatura como coleta de dados. Partiu-se, ainda, de uma
abordagem dedutiva de pesquisa, analisando o tema em seus aspectos gerais,
para, posteriormente, adentrar ao específico. Como resultados, observa-se a
possibilidade de aplicação da reparação de danos em casos de abandono
afetivo, de modo que não se configure a monetização do afeto, mas sim uma
sanção jurídica para aqueles que deixam de cumprir seus deveres paternos ou
maternos.
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O USO DE VETORES HERMENÊUTICOS NA INVALIDAÇÃO
DECISÕES POLÍTICAS EM CONSONÂNCIA COM A ANÁLISE
ECONÔMICA DO DIREITO
Tiago Arantes Franco
RESUMO

O presente trabalho busca apresentar ideias da interpretação hermenêutica e
econômica como contraponto a decisões políticas que possam ser contrárias a
efetivação dos direitos fundamentais e os standards normativos e
princiológicos, que visam garantir uma mínima eficiência das condições para
uma existência humana. Pautando no realismo da aplicação do direito, tem-se
como norte a aplicação prática, como experiência jurídica e social, que inclui a
visão de uma pratica conjunta entre institutos normativos e a pratica social.
Além de buscar fundamentar por meio da teoria de decisão minimalista como
uma forma de se pensar tanto as decisões judiciais como os custos dos direitos
postos para a sociedade. Para tanto, se utilizou do método dedutivo,
consubstanciado pela pesquisa bibliográfica, por meio de livros, artigos
científicos com intuito de fazer um recorte e aproximação de teorias do direito
com uma visão econômica do mesmo e suas possiblidades para guarnecer os
direitos fundamentais.
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ESTADO, DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS: EM BUSCA DA
EFETIVAÇÃO DO DIREITO Á EDUCAÇÃO
Maria Lavínia Guimarães
Tiago de França
Keiti Marcely Candido
RESUMO

O presente trabalho é apresentado com o objetivo de expor o que são políticas
públicas e sua função social, principalmente aquelas voltadas a educação
básica brasileira, que fazem parte dos direitos fundamentais garantidos pela
Constituição Brasileira. O artigo a seguir traz consigo o propósito de explanar a
real e atual situação da educação no nosso país, que apesar de debilitada, é a
nossa maior esperança e mais forte arma.
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SISTEMA CARCERARIO BRASILEIRO EM CONFLITO COM OS
DIREITOS FUNDAMENTAIS: A RESPONSABILIDADE DO
ESTADO PELOS DIREITOS VIOLADOS
Silmara Letícia Lourenço
RESUMO
O presente artigo tem como objetivo abordar o sistema carcerário brasileiro e a
violação dos direitos fundamentais. Será levantado a questão dos Direitos
Fundamentais do encarcerado. E no final será abordado a responsabilidade do
Estado perante a violação dos direitos dos apenados.
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A ATLETA “PROFISSIONAL” DE FUTSAL E O VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
Poliana Irleu
Amoque Ferreira de Oliveira
Paula Eduarda dos Santos
Gabriel Rodrigues de Sá
RESUMO

O presente artigo tem como objetivo investigar se a atleta da modalidade de
futsal feminino é considerada profissional no Brasil e quais as condições
necessárias para a profissionalização esportiva. Para tanto, abordou a
regulamentação específica quanto à relação de emprego produzida aos atletas
profissionais, a Lei nº 9.615/98, os aspectos dos contratos de trabalho
desportivos, bem como confrontou os requisitos da relação de emprego com o
cotidiano esportivo das atletas em busca do vínculo empregatício para as
praticantes da modalidade. O estudo foi realizado mediante metodologia
qualitativa construída por meio do método dedutivo, através de revisão
bibliográfica e análise de questionários aplicados para as equipes participantes
da XXVI Taça Brasil de Futsal Feminino, no ano de 2018, realizada em
Telêmaco Borba no Paraná, que investigou a legitimidade de profissionalização
de 102 atletas participantes da competição. Concluiu-se que perante a lei
esportiva as atletas não são consideradas profissionais. No entanto,
preenchem todos os elementos indispensáveis a caracterização do vínculo
empregatício e, portanto, surge a possibilidade do reconhecimento da atleta de
futsal enquanto profissional no esporte.

Palavras-chave: Atleta profissional; Contrato especial de trabalho desportivo;
Lei nº 9.615/98; Vínculo empregatício; Direito do trabalho.
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Lais Wilczek
Carolyne Martins Groza
RESUMO

Nos dias atuais contamos com várias leis que amparam as mulheres das mais
variadas violências que estas possam sofrer no seu âmbito de relações, no
entanto, embora haja várias medidas protetivas muitas mulheres ainda sofrem
violências sem buscar ajuda jurídica. O trabalho se pauta na ODS 5, igualdade
de gênero previsto na agenda de 2030 sobre sustentabilidade, sendo o seu
objetivo demonstrar os fatores que interferem no posicionamento feminino
frente a relacionamentos abusivos onde sofrem violências sem manifestar-se
perante a lei, bem como evidenciar os elementos que fortalecem a
desigualdade de gênero e ocasionam a falta de efetividade da lei. O método
usado para a elaboração do resumo consiste em uma pesquisa bibliográfica e
qualitativa. Observações de casos reais ao longo da história humana são
usados como o objeto de estudo para responder o porquê casos como o
feminicídio acontecem cada vez mais. Por fim o trabalho explica a
aplicabilidade e eficácia que a Lei da Penha tem frente a Lei de Feminicídio
atualmente, bem como o fator que tem desencadeado tantos crimes contra a
mulher nos dias atuais.
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EDUCAÇÃO
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DIFICULDADES NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE
MATEMÁTICA E FÍSICA DE ESTUDANTES DE ENGENHARIA:
POSSÍVEIS CAUSAS E SOLUÇÕES
Camila Girotto
Amanda Junkes Vilvert

RESUMO
Os estudantes de engenharia têm enfrentado muitas dificuldades nas
disciplinas de matemática e física nos últimos tempos, causando um elevado
índice de reprovação e, consequentemente, a desistência dos cursos desta
área. Neste contexto, realizou-se uma revisão bibliográfica a partir de trabalhos
já publicados com o objetivo de identificar quais são as principais dificuldades
desses alunos e porque ocorrem. Pela pesquisa foi possível avaliar que estas
dificuldades estão relacionadas à falta de uma boa educação em nível básico,
estratégias erradas de estudo, relação professor-aluno, dificuldade de
adaptação no ensino superior e à falta de uso da tecnologia como aliada da
educação. Como soluções indicou-se o uso de aplicativos e softwares
educacionais, estudo dirigido, monitoria, grupos de estudo, incentivo do
docente, apoio psicopedagógico oferecido pela instituição de ensino e tantas
outras formas que tanto o aluno quanto o professor podem aderir. Assim,
acredita-se que se houver cooperação de ambas as partes, o processo de
ensino-aprendizagem nos cursos de engenharia será muito mais eficaz.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL, COLETA SELETIVA E RECICLAGEM
Amanda Junkes Vilvert
Camila Pereira Girotto
RESUMO

O presente trabalho teve como temática a importância da separação do lixo e a
sua correta destinação, através da conscientização dos alunos, pois com o
elevado crescimento populacional, é possível verificar o incessante aumento da
produção de lixo. Para minimizar os riscos potenciais da destinação de todo o
lixo, toma-se algumas atitudes como redução, coleta seletiva e reciclagem.
Diante disto, a pesquisa almeja discutir com os alunos as influências do lixo na
sociedade e a importância da Coleta Seletiva e Reciclagem para reduzir esses
impactos. A metodologia de pesquisa utilizada para alcançar estes objetivos
baseou-se em análises bibliográficas, aplicação de um projeto com alunos do
5º ano do ensino Fundamental da Escola Nossa Senhora Aparecida, localizada
no município de Iporã-Pr. O desenvolvimento deste projeto proporcionou aos
alunos adquirir o conhecimento sobre diversos aspectos relacionados à
temática e a busca da reflexão na mudança de hábitos e na separação dos
resíduos produzidos na escola e em suas casas. Os resultados foram
evidenciados pela visita ao Centro de Triagem e pela participação ativa em
uma atividade prática de confecção de objetos utilizando materiais recicláveis e
pelo questionário respondido pelos próprios alunos, onde perceberam a real
importância da Coleta Seletiva e Reciclagem para a sociedade e o meio
ambiente. Com o conhecimento adquirido espera-se que os alunos possam
atuar eficazmente na sociedade em que vivem, contribuindo para a sua
formação como indivíduo crítico, comprometido com a melhoria do meio
ambiente, pois o futuro depende da contribuição e das atitudes de cada
cidadão.
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A LEITURA E A ESCRITA NO ENSINO SUPERIOR
Hérson Felipe Haag
Érika Ferreira Vilas Boas
Donizeth Aparecido Santos
RESUMO

O artigo apresenta, primeiramente, uma abordagem teórica sobre o perfil atual
de ingressantes das instituições de ensino superior despreparados para o
trabalho com textos acadêmicos, devido a falhas em sua formação como
leitores e autores, assim como o contexto de exigência sobre a importância de
um preparo deles para que consigam obter melhor nível com sua língua
materna, o português, no caso. Num segundo momento é apresentado o
modelo de nivelamento proposto pela FATEB (Faculdade de Telêmaco Borba)
e os resultados da aplicação das atividades da última turma, do 2º semestre de
2018, como um possível modelo de solução para o letramento de acadêmicos
que possam estar mais preparados para leitura e produção textual de acordo
com o que é exigido.
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ENTRE O FAZER E O SABER: ANÁLISE DA COMPREENSÃO
DE PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO ACERCA
DO EMPREENDEDORISMO
Rafael Nocêra
RESUMO

O ensino de empreendedorismo recebeu atenção no âmbito das pesquisas em
educação, porém, a sua implantação ainda encontra dificuldades, como
destacam Lopes (2010) e Lavieri (2010), pelo fato do empreendedorismo ser
interpretado em uma visão mercadológica, o que acaba por afastá-lo do
ambiente escolar. Com essa premissa, Dornelas (2008) aponta que o ensino
de empreendedorismo é aplicado no Brasil de maneira inversa ao ciclo
educacional, enquanto a sua disseminação foi aplicada, primeiramente, na pósgraduação e/ou graduação, depois dessa fase é que ela foi conduzida à
educação básica. Assim, este estudo buscou analisar quais as interpretações
dos alunos e professores de uma instituição do Ensino Médio sobre o
empreendedorismo e à sua, respectiva, disseminação na área de ensino. Para
tanto, foi realizada inicialmente uma pesquisa bibliográfica a partir de
plataformas de buscas digitais e de um levantamento bibliográfico realizado a
partir do trabalho de Gimenez (2017). Na sequência, procedeu-se a coleta de
dados de alunos e professores de um colégio particular da região dos Campos
Gerais do estado do Paraná, por meio de questionário semiestruturado. A partir
dos dados obtidos, constatou-se que atitudes e ações empreendedoras são
praticadas na escola, porém, tanto os alunos quanto os professores evidenciam
que não compreendem o conceito de empreendedorismo. Verificou-se que os
alunos e professores desenvolvem ações de cunho empreendedor, contudo,
não são entendidas como sendo empreendedoras, mostrando que o ensino de
empreendedorismo ainda necessita de uma maior disseminação para ser
compreendido e aplicado efetivamente.
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LETRAMENTO ACADÊMICO: UMA EXPERIÊNCIA DE ESCRITA
DO GÊNERO TEXTUAL “RELATÓRIO” NOS CURSOS DE
ENGENHARIA DA FATEB
Donizeth Aparecido dos Santos
Flávia Sayuri Arakawa
Maicon Ramon Bueno
Michel de Angelis Nunes
RESUMO

O relato apresenta uma experiência interdisciplinar de prática de escrita do
gênero textual relatório realizado com os primeiros períodos dos cursos de
Engenharia (Civil, Produção, Mecânica e Química) da Faculdade de Telêmaco
Borba (FATEB) pelos professores das disciplinas de Português Técnico,
Química Básica e Física Básica. A sequência didática foi realizada em quatro
etapas durante o primeiro semestre de 2018: 1) estudo inicial do gênero textual
relatório, com a explicação da estrutura e das características do gênero; 2)
Atividade de prática laboratorial; 3) Produção do gênero textual relatório
realizada em grupo pelos alunos; 4) Feedback e atividade de análise
linguística, com a devolutiva aos alunos dos problemas de estrutura e de
linguagem identificados pelos professores. Essa sequência didática realizada
de forma interdisciplinar por meio de metodologia ativa insere-se na proposta
da nova metodologia de ensino (iNovaEng) implantada nos cursos de
Engenharia em 2018, que tem por objetivo implementar uma estratégia
disruptiva no âmbito das engenharias, buscando aliar teoria e prática de modo
que as atividades sejam voltadas para a formação acadêmica e profissional,
fazendo com que o aluno tenha uma aprendizagem significativa.
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PRÁTICA PEDAGÓGICA MEDIADORA: UMA PROPOSTA DE
CONSTRUÇÃO SIGNIFICATIVA DO CONHECIMENTO
Marjorie Pelik Kempe Camargo
Joseane Cintia Piechnicki
RESUMO

O presente trabalho objetiva apresentar a atividade de mediação pedagógica
utilizando blocos de montar, realizada com alunos dos terceiros anos no Ensino
Médio da rede pública de ensino do município de Telêmaco Borba. A pesquisa
possibilitou compreender que a mediação acontece significativamente quando
o processo de ensino e aprendizagem é compartilhado, quando o aluno
vivencia cognitivamente, fisicamente e emocionalmente o que está sendo
proposto.
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ABORDANDO EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE MANEIRA NO 1º
CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Emanuelly Sthefanny Lopes
Mayk Bittencurt Harkatrin
RESUMO

O presente trabalho é apresentado como um relato de experiência,
demonstrando atividades para uma turma de 2º ano do 1º Ciclo do Ensino
Fundamental, abordando a educação ambiental por meio de uma sequência
didática envolvendo literatura, música e artes visuais. A metodologia de análise
dos resultados foi a qualitativa, observando a interpretação dos alunos acerca
do tema por meio de roda de conversa, ilustrações, dramatizações e textos
coletivos.
Palavras-chave: Educação
Didática
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EDUCAÇÃO INTEGRAL E A AGENDA 2030: O PAPEL DA
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA OS OBJETIVOS DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Emanuelly Sthefanny Lopes
Mayk Bittencurt Harkatrin
RESUMO
Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) são objetivos mundiais
para a transformação social propostos e estudados pela ONU e demais
organizações, que são propostos a ser cumpridos até 2030. Nesse sentido a
educação integral apresenta papel fundamental, visto que há um tempo maior
para conscientização e desenvolvimento de tais objetivos. Este presente
trabalho apresenta um relato de pesquisa de campo, que observou as
atividades realizadas em uma escola integral, a fim de perceber a ligação entre
a escola em tempo integral e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS), estabelecendo ligações entre atividades e os 17 ODS da Agenda 2030.
A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Professor Paulo Freire, no
município de Telêmaco Borba – PR. A metodologia empregada de coleta e
análise de dados foi qualitativa, através de observação de algumas aulas no
período de agosto a setembro de 2019. A partir das observações, foram
encontrados 7 ODS aos quais são abordados de maneira transversal na rotina
escolar e/ou atividades escolares.
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METODOLOGIAS INOVADORAS DE ENSINO E
SUSTENTABILIDADE: APLICAÇÃO DO PBL (PROJECT BASED
LEARNING) NO CCAJ (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO
ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE) EM TELÊMACO BORBA –
PR
Camilo Geraldo Campos
RESUMO

O presente trabalho é apresentado como relato de experiências práticas para
evidenciar os resultados obtidos por meio da aplicabilidade do PBL – Project
Based Learning, desenvolvido pelos alunos do sétimo período do curso de
Administração da FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba, junto aos alunos do
CCAJ – Centro de Convivência do Adolescente e da Juventude, no município
de Telêmaco Borba – PR, baseado nas premissas das ODS da Agenda 2030
da ONU, buscando a compreensão e conscientização sobre a importância de
se desenvolver atividades voltadas para a sustentabilidade e o
desenvolvimento social e socioambiental dos mesmos, bem como evidenciar a
prática dos conteúdos aprendidos em sala de aula de forma interdisciplinar.
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PSICOLOGIA / SAÚDE
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A INFLUENCIA DO SONO NO DESEMPENHO DESPORTIVO
Ana Carolina Soares Bandeira

RESUMO
O sono é considerado um fator importante de regeneração em esportes
competitivos, as funções do sono, inclui: a recuperação do sistema imunológico
e do sistema endócrino, a recuperação do estresse nervoso e metabólico
causado pela vigília, também desempenha um papel importante no
desenvolvimento cognitivo na aprendizagem e na memória. Um sono típico
consiste em ciclos de aproximadamente 90 minutos divididos em fases (REM)
e não REM (NREM). Enquanto o sono REM desempenha um papel importante
no desenvolvimento cognitivo, aprendizado motor e regulação emocional, o
sono NREM apoia a economia de energia e a recuperação do sistema
imunológico e endócrino. Objetivo dessa pesquisa foi demonstrar os efeitos da
privação do sono, importância do sono, benefícios em seu prolongamento,
assim como problemas enfrentados por atletas e intervenções para melhorias
no sono. A metodologia utilizada foi de revisão bibliográfica com base em dois
artigos: Sono e treinamento em atletas de elite do estado de Santa Catarina,
Brasil; The Effects of Sleep Extension on the Athletic Performance of Collegiate
Basketball Players. Conclusão: como o desempenho cognitivo e físico são
fundamentais para o desempenho atlético, isso sugere que distúrbios nas fases
do sono ou na qualidade e duração do sono podem dificultar a recuperação
física e mental do atleta.
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ENFRENTAMENTO DO LUTO PÓS-SUICÍDIO: A BUSCA PELA
SUPERAÇÃO
Ana Carolina Pitwak
Tatianne Priscila Mendes Lima
Douglas Dal Molin
RESUMO
O processo de luto apresenta uma série de situações a serem enfrentadas e
superadas. Dessa forma, o presente artigo, busca compreender a
complexidade do luto relacionada a morte por suicídio, sendo esse um
problema de saúde pública, cada vez mais recorrente nos dias atuais, mas
ainda uma temática de difícil abordagem. Os dados obtidos foram realizados
através de revisão de literatura, e apresentam evidencias da necessidade e dos
cuidados direcionados aos sobreviventes do suicídio como o acolhimento, para
que possam compartilhar seus sentimentos, romper o silencio e os
preconceitos que permeiam o suicídio.
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APOSENTADORIA: A RELAÇÃO DO TRABALHO COM O
APOSENTAR-SE
Silvana de Vicente
Douglas Dal Molin
RESUMO
Esta pesquisa aborda o envelhecimento e a saúde mental na velhice depois da
aposentadoria, ressaltando a importância que se haja uma preparação do
individuo em viver de maneira sadia essa etapa da vida. Dessa forma, esta
pesquisa tem como objetivo explorar os fatores que contribuem para uma boa
saúde mental na aposentadoria do brasileiro no século XXI. Este estudo tem
caráter qualitativo e exploratório, e utilizou a pesquisa bibliográfica nas bases
de dados SciElo, Google Acadêmico e PePsic. Pretende-se compreender e
fazer inferências sobre os aspectos importantes para a saúde mental na
aposentadoria e demarcar a ocorrência de grandes transformações na vida do
individuo, como, por exemplo, a família, que pode contribuir para uma perfeita
adaptação a esse momento.
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CIRCULO DE PAZ: UMA ESTRATÉGIA PARA GERAR EMPATIA
EM ACADÊMICAS DO ENSINO SUPERIOR
Flavia Flores Seyfried
RESUMO
O presente trabalho é apresentado a fim de apresentar o relato de uma
experiência com acadêmicas do ensino superior com objetivo de gerar empatia
dentro da turma. A motivação surgiu por conta de conflito de uma aluna
portadora de deficiência motora que visualizava somente a sua limitação, não
conseguindo perceber que todas as acadêmicas da turma possuíam limitações
emocionais. Com essa ação buscou-se gerar empatia e relacionamentos de
forma mais profunda dentro da turma.
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ANÁLISE DE EVASÃO POR GÊNERO NO ENSINO SUPERIOR
Flavia Flores Seyfried
Nathaly Sartor
RESUMO
Este artigo tem por objetivo compreender um feito que afeta a sociedade em
relação ao protagonismo feminino e que já alcançou fatos e índices históricos
acerca da busca pelo conhecimento e oportunidades melhores, e por um tempo
apenas similares, no mercado de trabalho. É sabido da luta alçada pelas
mulheres em busca de direitos à décadas, o que nos é narrado através da
história com fatos que marcam esta busca. E, hoje, além de termos a
consciência coletiva que as oportunidades são iguais, independente do gênero,
e que os pontos que ainda são divergentes são minorias e vem se extinguindo
rapidamente, propomos analisar o comportamento de ambos na procura pela
qualificação e a perseverança em concluir com êxito a sua escolha profissional
em graduar-se no ensino superior. Para isso foi realizada uma pesquisa nos
arquivos de dados dos cursos de graduação presenciais da FATEB levantando
as informações acerca de desistência ou trancamento. Apresenta-se os dados
analisados e as possíveis hipóteses acerca dos fenômenos comportamentais.
Busca-se entender o comportamento do aluno, independente do gênero, a fim
de trabalhar preventivamente e promover a retenção dos acadêmicos com
objetivo de continuarem trilhando a sua carreira profissional.
Palavras-chave: aluno universitário, gênero, comportamento.
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CONTINGÊNCIAS ENTRE ESTILOS PARENTAIS E
COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL
Douglas Dal Molin
RESUMO
Este artigo tem por objetivo compreender de que forma os estilos parentais
influenciam o comportamento antissocial. Para isso foi realizada uma pesquisa
bibliográfica descritiva, explicando as características e os aspectos da família,
que é o grupo em que todos trabalham pelo bem comum, para depois
descrever e caracterizar os estilos parentais, o comportamento antissocial e as
relações estabelecidas entre estes. Apresenta-se os quatro modelos parentais,
são eles o autoritário, o permissivo, negligente e autoritativo, em que cada um
estabelece diferentes interações entre os membros da família e também
ocasiona diferentes comportamentos como resposta à isso. E os estilos
autoritário, permissivo e negligente são os que apresentam maior facilidade em
influenciar e desenvolver os comportamentos antissociais.
Palavras-chave: Estilos parentais; Comportamento antissocial; Contingências.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
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ATIVIDADE FÍSICA DURANTE A GESTAÇÃO
Kauane Franco
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar fatores associados à prática de
atividade física durante a gestação e sua relação com indicadores de saúde
materno-infantil.
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CROSSFIT COMO BEM ESTAR
Bruno Henrique Mello
RESUMO

O presente trabalho é apresentado sobre a modalidade de treinamento
CrossFit, onde demonstra a relação do treinamento para alto rendimento/bem
estar, apresenta variáveis de o porque serve além de treinar para competição,
mostrar os benefícios para saúde de pessoas sedentárias, com sobre peso,
que contem algum impedimento de realização de atividade física, além de ser
permitido para qualquer faixa etária. Apresenta o ganho de popularidade do
treinamento, onde se iniciou e o motivo da existência do mesmo. Presente
trabalho apresenta as relações de lesões com a modalidade, realizando
comparações com outras modalidades de treinamento como treinamento de
força, esportes como futebol, rúgbi, ginastica fazendo relações com tempo de
treinamento/lesão. Apresenta o formato de treinamento CrossFit, como
treinamento de alta intensidade, onde segue uma forma especifica de trabalhar
o treinamento com inicio, meio e fim. Treinamentos de CrossFit seguem uma
ordem, constituída de aquecimento, em seguida treino de técnica onde á o
desenvolvimento e melhora de algum movimento especifico, também pode
envolver um movimento para ganho de força. Por fim vem o chamado WOD
(Workout of the day) que é a parte de condicionamento, treino do dia
propriamente dito. No treinamento do dia são seguidos os três pilares, que são:
realizar movimentos funcionais, em alta intensidade e constantemente
variados. Cita os exercícios que são realizados, onde engloba exercícios
cíclicos que envolvem a corrida, remo, pular corda e entre outros, movimentos
de levantamento de peso como os olímpicos e básicos e movimentos de
ginásticas como na barra, flexões, argolas e entre outros.
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OBESIDADE INFANTIL
Jessica Silva
Bruna Eduarda Pedroso
Maria Luiza Taques
RESUMO

A obesidade esta sendo ao passar dos anos um problema cada vez maior na
saúde pública no mundo. E é uma condição em que quando existe o excesso
de gordura no corpo, acaba afetando negativamente o corpo e o organismo das
pessoas, como crianças, jovens e adultos. A obesidade infantil vem cada vez
mais crescendo em todo mundo, onde pode ser decorrente de vários motivos,
como fatores genéticos da criança, problemas na família, problemas na escola,
problemas psicológicos, sedentarismo, má alimentação. Para combater a
obesidade pode se ter vários aliados como o profissional de educação física,
nutricionista, psicólogos, os próprios pais ou responsáveis das crianças e
jovens e a escola onde a criança passa maior parte do seu dia. Podendo ter
esse controle das crianças quando elas ficarem adultas não iram ter tantos
problemas de saúde fora a obesidade, como problemas cardíacos, problemas
nas articulações entre outros. A atividade física é um grande aliando na
prevenção e controle da obesidade infantil.
Palavras-chave: obesidade infantil; gordura; atividade física; controle.
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EDUCAÇÃO FÍSICA: A CULTURA CORPORAL DA PRÉ
HISTORIA AOS JOGOS OLÍMPICOS
Diego Dubiela
Luiz Gustavo Solek
RESUMO

Dês de os primórdios da humanidade o homem pré-histórico utilizava suas
habilidade físicas básicas como força, velocidade e resistência para sobreviver.
Seu estilo de vida nômade e o ambiente hostil da pré-história faziam com que
correr e andar longas distancia, nadar, saltar, lutar e arremessar objetos
fossem parte de sua rotina de sobrevivência. Estas habilidades físicas e ações
de sobrevivência com o tempo vieram a se tornar menos necessárias para a
sobrevivência, mas a sua pratica deu origem a diversos esportes e a cultura
corporal Moderna.
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DESENVOLVIMENTO MOTOR E ATIVIDADE FÍSICA
Fernanda Hostapch Dias
Lídia Viviane Ribeiro do Amaral
RESUMO
O presente estudo tem como objetivo apresentar uma pesquisa bibliográfica,
para verificar as várias definições sobre o desenvolvimento motor e a
importância da atividade física no desenvolvimento motor. Descrevendo a
relevância da atividade física desde a infância, não como padrões de estética
mas sim um caminho para uma vida saudável desde as fases iniciais, sendo
instrumento no crescimento e desenvolvimento da criança.
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EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
Aline Aparecida Domingues
Ana Claudia F Pires
Natalia Martins
RESUMO

O presente trabalho é apresentado com o intuito, reforçar as questões
inerentes à educação física escolar na educação infantil e no ensino
fundamental, tendo em vista que os professores da rede municipal de ensino,
aplicam recreação, brinquedos e brincadeiras, afim de lazer apenas, sem
intuito ou objetivo específico.
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ENGENHARIA CIVIL

118

UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DA CONSTRUÇÃO CIVIL COMO
AGREGADO GRAÚDO DESTINADO A REPAROS NO
PAVIMENTO FLEXÍVEL
Letícia Machado
Pedro Fernandes Neto

RESUMO

O presente estudo tem como problema de pesquisa analisar as formas de
utilização dos resíduos da construção civil como agregado graúdo, destinados
a reparos no pavimento flexível, em virtude de que a construção civil é o setor
que mais gera resíduos sólidos atualmente, com isso, surge uma necessidade
de reciclagem do material, pois muitas vezes sua destinação não é efetuada de
forma correta, causando assim grandes impactos ambientais.
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ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO SETOR
DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA CIDADE DE ORTIGUEIRA - PR

Monitielli Ostapechen Alves Antunes

RESUMO

As indústrias estão cada vez mais buscando melhorias em seus sistemas
integrados de gestão que contribuam para os seus processos produtivos. Uma
das maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas é unir procedimentos de
segurança aos sistemas de gestão. O objetivo deste trabalho é analisar o nível
de qualificação dos trabalhadores que atuam no setor da construção civil na
cidade de Ortigueira – Paraná, verificando o interesse destes trabalhadores
pela busca de capacitação para suas áreas de atuação a partir de um estudo
de caso.
Palavras-chave: Qualificação; Mão de obra; Industria da Construção Civil.
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APLICAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA
INCÊNDIO E PÂNICO EM UM PRÉDIO DE TRÊS PAVIMENTOS
Vinicius Iuchs Pedroso
Pedro Fernandes Neto

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo a análise e aplicação de um projeto de
prevenção contra incêndio e pânico em um prédio de três pavimentos
localizado na av. Marechal Floriano Peixoto na cidade de Telêmaco Borba, é
uma estrutura de 1.650 m², sendo o primeiro uma garagem localizada no
subsolo, o segundo uma área comercial e o terceiro residencial a qual está com
o projeto de combate a incêndio e pânico desatualizados. O projeto foi
realizado em 2017, mas precisam ser atualizados devido a ter sido mudado
alguns pontos comerciais. E com este trabalho será analisado a instalação do
sistema de combate a incêndio e pânico no prédio e também a instalação de
hidrantes no local, e o dimensionamento da bomba d’água. Dentro do escopo
do projeto serão analisadas as normas vigentes para as saídas de emergência,
rotas de fuga, sinalização de segurança, extintores, etc.
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INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO DE BORRACHA DE PNEUS
INSERVÍVEIS EM TIJOLO CERÂMICO

Thayná Rodrigues Gracia
Ana Kaori de Oliveira Ouba
RESUMO

Atualmente o progressivo crescimento manufatureiro tem realizado um
aumento de resíduos sólidos e elevado à preocupação da sociedade devido ao
efeito ecossistêmico produzido por estes. O pneu usado é um resíduo
indesejável e, quando não possui mais nenhuma perspectiva de uso, é
chamada de pneu inservível. A ineficácia deste material está se transformando
em um problema global. No entanto, seu alto poder calorífico quando aquecido
pode gerar uma economia de energia em processos de queima e sinterização.
Considerando que a reciclagem de diversos tipos de resíduos tem se tornado
possível por meio da indústria cerâmica que os utiliza como matéria-prima para
alterar as propriedades de materiais cerâmicos. Juntamente com o setor da
construção civil que vem absorvendo resíduos de vários segmentos industriais
e transformando-os em componentes para utilização nas construções. Esta
incorporação é feita em materiais, como concretos, argamassas e cerâmicas.
Devido a este fato, o presente estudo tem o objetivo de integrar e avaliar o
efeito da incorporação de resíduo de borracha de pneus inservíveis nas
propriedades físicas e mecânicas do tijolo. Para isso, serão preparados corpos
de prova para queima, com incorporações do resíduo na massa cerâmica.
Levando em consideração um grande fator positivo para o estudo que é o alto
poder calorífico do resíduo de pneu, que proporcionará uma grande
possibilidade de economia de energia, para o processo de queima, relacionada
à capacidade de uma destinação para grandes produtos sustentável.
Palavras-chave: Tijolo; Material Cerâmico; Resíduo de Borracha de Pneus;
Sustentabilidade.
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ANÁLISE E CONFECÇÃO DE BLOCOS ECOLÓGICOS
SUBSTITUINDO O SOLO POR RESÍDUOS DE PET PELETIZADA
COMO AGREGADO
Lucas Gabriel Ribeiro Oliveira
Marcel Andrey de Goes

RESUMO
O crescimento populacional aumenta gradativamente, e como consequência o
consumo de bens e materiais também aumenta, causando uma alta geração de
acúmulos de resíduos sólidos que acabam sendo descartados incorretamente
no meio ambiente, causando grandes impactos e degradando a flora e a fauna
em nosso planeta. Um dos resíduos que apresentam um grande volume em
nosso país são os resíduos plásticos, especialmente o Politereftalato de
Etileno, popularmente conhecido como PET, o uso deste material preocupa
cada vez mais os ambientalistas, devido à grande quantidade de fabricação e
consumo, por consequência, é preciso promover novas técnicas de reutilização
desse material. Nas últimas décadas a indústria da construção civil tem sido
objeto de estudo para implementação de materiais alternativos afim de
aprimorar seus métodos construtivos convencionais. O setor construtivo está
em constante mudança, onde vem surgindo novas técnicas, parâmetros e
inovações para suprir os métodos antigos. Desta forma, este trabalho tem
como objetivo apresentar o estudo de viabilidade na confecção de tijolos
ecológicos (solo-cimento), substituindo o solo por fibras de PET reciclada,
visando a comparação por realizações de testes laboratoriais pelas normas
vigentes do bloco solo-cimento, afim de averiguar a resistência a compressão e
absorção da água com os blocos com a substituição do solo pela PET
reciclada.
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ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICA DA IMPLANTAÇÃO DE UM
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO JARDIM
UNIÃO EM TELÊMACO BORBA PARANÁ
Raine Machado Carneiro
RESUMO
Através do estudo da concepção dos sistemas de esgotamento sanitário e das
características de cada sistema, pode-se avaliar qual a melhor alternativa para
implantar na região a ser estudada e analisar seu custo/beneficio. Tendo
assim, uma análise hipotética de sua possível implantação. Este trabalho tem
como objetivo principal estudar a viabilidade técnica da implantação de um
sistema de esgotamento sanitário no Bairro Jardim União em Telêmaco Borba
Paraná.
Palavras-chave:
implantação.
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COMPARATIVO ENTRE ESTRUTURA CONVENCIONAL EM
MADEIRA E STEEL FRAME PARA TELHADOS, E USO DE
TELHAS SHINGLE
João Cardoso Junior
Pedro Fernandes Neto
RESUMO

As estruturas para telhados podem ser construídas de diversos materiais
diferentes. O material mais utilizado no Brasil é a madeira, ela já é usada há
muitos anos, tornando se quase como uma cultura no meio brasileiro, gerando
receio na aceitação do uso de notas técnicas de construção, podendo ser
encontrada com facilidade em qualquer parte no mundo com um valor
relativamente baixo. Mas outro método de construção denominado Steel
Frame, que consiste em perfis de aço galvanizado, já utilizado em larga escalar
em vários países ao redor no mundo, chega ao Brasil como um novo método
inovador para as estruturas, ele tem uma vida útil muito maior que a da
madeira, o uso dos perfis de aço, reduzem o tempo gasto nas construções e a
quantidade de resíduos gerados, devido ao fato de ser 100% reutilizado.
Telhas Shingle são telhas com visual americano, elas são conhecidas em
algumas partes do país como telhas asfálticas, devido ao fato de seu baixo
peso ela gera uma carga melhor sobre a estrutura e fornece inúmeras
vantagens para a obra como alta resistência, possibilidade de inclinação de até
90° e pouca manutenção.

125

ESTUDO DAS PROPRIEDADES DE AUTOCICATRIZAÇÃO DO
CONCRETO
Lislaine Cristina Silva da Luz
Marcel Andrey de Goes

RESUMO

As estruturas de concreto mesmo quando projetadas e realizadas de forma
correta apresentam microfissuras que possibilitam a passagem de água e
agentes agressivos ao seu interior, desencadeando patologias que influenciam
nas suas propriedades mecânicas e na durabilidade do material. Estas fissuras
podem ser causadas por processos naturais no concreto como a retração
durante a sua cura e através de carregamentos acima do limite projetado.
Desta forma é crescente a busca por alternativas que possibilitem reduzir
custos desnecessários. Há muitos estudos relacionados as propriedades do
concreto, porém estudos relacionados as suas propriedades de
autocicatrização ainda são escassos, desta forma o presente estudo tem como
finalidade compreender a propriedade de autocicatrização do concreto, com e
sem adição de agentes cristalinos.
Palavras-chave: Concreto, autocicatrização, aditivo cristalino.
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PRODUÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO LEVE COM ADIÇÃO
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
Larissa Vicente
Marcel Andrey de Goes
RESUMO

O avanço de novas tecnologias no mundo tem levado o mercado da construção
civil a buscar inovações em seus sistemas construtivos que possam ser
incluídas nas edificações. Nos últimos tempos o concreto tem sido alvo da
inclusão dessas novas tecnologias na indústria da construção civil, através do
uso de materiais alternativos na sua produção, visando aperfeiçoar as suas
propriedades e seu desempenho estrutural. As inovações tem sido aplicadas
aos concretos por ser o material mais consumido no mundo, portanto, qualquer
modificação ainda que seja pequena na sua fabricação ou modo de uso que
represente um progresso positivo é válido, levando em consideração a
importância desse material em termos globais. O presente trabalho tem como
objetivos estudar a substituição parcial do agregado graúdo em concentrações
de 25%, 40%, 75.
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ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA URBANA DO LOTEAMENTO
JARDIM PRIMAVERA, NO MUNICÍPIO DE IMBAÚ - PR
Eliabe Batista Mendes
Guilherme Sandaka
RESUMO

O processo de urbanização, intensificado no Brasil a partir de 1950 aumentou a
demanda por áreas urbanizadas, para moradia ou para fins comerciais e
industriais. Essas áreas devem conter uma infraestrutura que garanta a
mobilidade urbana, o acesso à informação, a acessibilidade, o saneamento
básico e principalmente a qualidade de vida, com um mínimo impacto
ambiental. Porém, no Brasil há uma deficiência na infraestrutura urbana, pois a
implantação de tais redes nem sempre acompanha o crescimento urbano, e
como consequência, os serviços não são capazes de atender a população,
trazendo transtornos futuros. Dentro desta questão, o trabalho tem por objetivo
analisar o loteamento Jardim Primavera no município de Imbaú-PR que está
com a infraestrutura incompleta, faltando pavimentação e redes de drenagem
pluvial e esgotamento sanitário, e propor adequações para sua completa
urbanização, conforme o descrito no plano diretor municipal e na lei de uso e
ocupação do solo. Palavras-chave: Infraestrutura urbana, urbanização,
loteamento.
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UTILIZAÇÃO DE PÓ DE BORRACHA COMO AGREGADO NO
CONCRETO
Jean de Oliveira
Marcel Andrey de Gois
RESUMO

O setor da construção civil e um dos setores que mais utilizam matérias primas
naturais, com a crescente evolução no setor há uma busca para tentar
amenizar o consumo de matérias primas, nesse quesito busca soluções de
reaproveitamentos de materiais, na forma de reciclagem desta forma atenderia
as questões econômicas e ambientais, tornado um material descartado em
uma matéria prima. Visando os fatores ambientais e econômicos, a utilização
de a borracha de pneus como agregado no concreto atenderia aos fatores
citados, tendo como base a borracha de pneus ser fácil de ser encontrada e
sendo descartadas em larga escala, muitas vezes de forma incorreta, gerando
inúmeros prejuízos tanto econômico por ser um material perdido, e também
socioambiental, acarretando inúmeras fatores prejudiciais se tornando, fonte de
proliferação de mosquitos e roedores. Com essa finalidade este trabalho tem
como objetivo um estudo do concreto, o estudo da borracha de pneus e a
utilização da borracha como agregado no concreto.
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TRELIÇAS TRIDIMENSIONAIS: APLICAÇÃO DO MÉTODO DOS
ELEMENTOS FINITOS ATRAVÉS DO SOFTWARE OCTAVE
Beatriz Brasileiro de Queiroz
Kevin Mauricio Menon Ribeiro
RESUMO

As treliças tridimensionais são estruturas muito utilizadas nas construções civis,
mas apresentam algumas dificuldades na determinação dos esforços internos
aplicados, devido ao grande número de barras e ao alto grau de
indeterminação estática, por conta disso faz-se necessário o uso de métodos
numéricos através dos softwares computacionais em sua análise estrutural. A
fim de analisar treliças tridimensionais este trabalho tem como objetivo a
elaboração de um código fundamentado pelo Método dos Elementos Finitos
(MEF), que se baseia na divisão da estrutura em diversos elementos
possibilitando sua análise, e a implementação desse código no software
gratuito Octave, a validação do código será desenvolvida utilizando a versão
estudantil do software ANSYS APDL, também será realizado um estudo de
caso para treliças bidimensionais e tridimensionais e ainda a comparação das
análises realizadas.
Palavras-chave: Treliças tridimensionais; Método dos Elementos Finitos;
Octave.
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UTILIZAÇÃO DO PÓ DE BORRACHA DE PNEUS EM
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO AGREGADO MIÚDO PARA
CONFECÇÃO DE PAVERS
Maria Caroline Crisóstomo de Almeida
Marcel Andrey de Goes
RESUMO

A sustentabilidade está presente na construção civil e o reaproveitamento de
resíduos é uma alternativa viável para a diminuição do consumo de materiais
naturais e a disposição inadequada dos resíduos no meio ambiente, torna
fundamental a implantação de projetos que envolvem a reciclagem de rejeitos
sólidos. O pneu inservível é um material cuja a capacidade de degradação é
altamente lenta, seu acumulo e descarte inadequado acarretam graves
impactos no ecossistema. Visando contribuir com um melhor aproveitamento
do resíduo de borracha de pneu gerado no processo produtivo de pneu
incorporou-se o mesmo na produção do pavimento intertravado de concreto,
denominado pavers. O resíduo utilizado possui o formato de pó e será
incorporado no concreto substituindo o agregado miúdo parcialmente em
porcentagens volumétricas de 10%, 20%, 30.
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ESTUDO E ANÁLISE DO CONCRETO COM AGLOMERANTES
NATURAIS E INDUSTRIAIS
Mateus Nareski Blasczyk
Marcel Andrey de Goes
RESUMO

O concreto é um material muito utilizado, donde seu primeiro registro, traça
datas do antigo Egito, da construção das pirâmides. Contudo, seus resíduos e
sua produção são prejudiciais ao aquecimento global. Fundamentado nisso,
cada vez mais procura-se um concreto sustentável e de boa qualidade. Será
realizado uma análise teórica e prática do concreto normal com adições de
escória de alto-forno na mistura com a areia de rio e a pozolana no composto
com o cimento. Posteriormente será verificado os melhores resultados da
adição dos compostos em análises de compressão e absorção de água de
cada material.
Palavras-chave: concreto; resíduos; sustentabilidade.
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COMPARATIVO DE PRODUTIVIDADE ENTRE OS SOFTWARES
AUTOCAD E SKETCHUP NA ELABORAÇÃO DE PROJETO
ARQUITETÔNICO
Bruna Siqueira Blum
Pedro Fernandes Neto
RESUMO

A agilidade no processo de criação de projetos se torna primordial na conquista
de clientes. Nesse cenário, necessita-se de projetos bem elaborados que
contenham todas as informações para a execução adequada dos espaços
projetados, pois, o projeto é considerado como fundamento inicial da
construção e que, engenheiros civis estão aptos para realizar este trabalho.
Atualmente, existem disponíveis no mercado programas computacionais que
facilitam o desenho de projetos, como o AutoCAD e o SketchUp, tendo a
mesma finalidade, porém, com desempenho e funções diferentes. Nesse
sentido, o objetivo deste trabalho é elaborar um projeto arquitetônico de uma
residência utilizando os dois softwares bem como realizar um comparativo de
produtividade entre eles.
Palavras-chave: Projeto arquitetônico; AutoCAD; SketchUp.
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PROJETO DE ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DA AVENIDA
BRASIL, MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA – PR
Pedro Gabriel Justus
RESUMO

Atualmente todos os projetos devem pressupor a diversidade de pessoas que
podem adquirir, residir ou frequentar uma edificação, para que tenham fácil
acesso para todas as pessoas, sendo elas portadoras de deficiência ou não. O
objetivo principal foi analisar o projeto da Avenida Brasil no município de
Ortigueira – PR, para propor uma solução dos quesitos não atendidos, criando
assim um projeto acessível. O aporte teórico para o desenvolvimento do
trabalho incluiu leis, decretos e normas técnicas da ABNT.
Palavras-chave: Adaptação. Mobilidade. Planejamento. Projeto.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A APLICAÇÃO DA
METODOLOGIA BIM NA COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
Eduardo Henrique Ferreira Alves
Gabriel Sandaka
RESUMO

Este trabalho tem como objetivo, tratar sobre a compatibilização de projetos,
dentro da construção civil, utilizando a metodologia BIM. O termo BIM, vem do
inglês “Building Modeling Information”, que em português, significa modelagem
a informação para construção civil. A tecnologia BIM, consiste em gerar
modelos de projetos, com informações e, unindo diversos projetos de uma
única edificação. É comum, que haja falta de colaboração, dentro dos diversos
projetos executados em uma obra. Decorrentes a isso, alguns problemas muito
comuns acabam aparecendo na mesmax. O objetivo desse trabalho é tratar
diretamente a compatibilização dos projetos e, informações necessárias, para
uma boa qualidade de execução, no decorrer da obra, visando menos conflitos
entre disciplinas de projeto e, mais produtividade das frentes de serviço.
Palavras-chave: Projetos; Compatibilização de projetos; BIM; Modelagem da
informação para a construção civil; Interferências entre projetos.
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ENGENHARIA DE CUSTOS APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL
PREDIAL
Silvana de Fátima da Silva
Rodrigo Lima
RESUMO

O presente trabalho é apresentado com o objetivo de aplicar a engenharia de
custos no setor da construção civil, descrevendo a elaboração e
desenvolvimento de um orçamento referente a uma situação específica por
meio de estudo aplicado em uma edificação predial. A pesquisa se justifica pela
possibilidade de realizar a associação de práticas e técnicas concretas e
relacioná-las com as disciplinas da engenharia de custos, no setor dinâmico da
construção civil e tendo por finalidade um fator fundamental na indústria que é
a elaboração e estudo de orçamentos. Esta pesquisa apresenta-se como um
estudo exploratório que, por meio do aprofundamento bibliográfico realizou a
apresentação teórica e um estudo de caso aplicando a fundamentação
contextualizada. A partir do método adotado foi possível demonstrar por meio
de um estudo de caso o desenvolvimento de planilhas orçamentárias
referentes à reforma de uma edificação, confirmando a eficiência das técnicas
e práticas comuns da engenharia de custos para a construção civil predial.
Palavras-chave: Orçamento; materiais de construção; planilhas de custo.
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ANÁLISE ESTRUTURAL DE MARQUISES EM EDIFÍCIOS DO
CENTRO HISTÓRICO DE CURITIBA
Raphael Xocaira
Rodrigo Lima
RESUMO

O presente trabalho é apresentado com o objetivo de elaborar um
levantamento dos principais problemas patológicos existentes nas marquises
na região central da cidade de Curitiba, por meio de uma análise visual em
levantamento de campo. Para o estudo foram analisadas as principais
manifestações patológicas existentes em marquises, escolhidas de forma
aleatória representando uma amostra significativa dentro de um universo de
marquises situadas nas principais ruas do centro histórico. Para a análise
visual das marquises foi adotado um roteiro de inspeção orientada a partir de
critérios pré-estabelecidos. Após as observações in loco constatou-se a falta de
manutenção preventiva e corretiva promovendo problemas patológicos neste
tipo de estrutura. O tempo de uso das estruturas, as sobrecargas, os desvios
de função e a adequação ao uso colaboram para o desgaste estrutural. Neste
sentido, a detecção desses problemas nas edificações principalmente nas
marquises é importante para prevenir antecipadamente acidentes que possam
vir a ocasionar desastres.
Palavras-chave: manutenção; concreto; patologia.
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PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE UM LOTEAMENTO
RESIDENCIAL EM ORTIGUEIRA-PR
Jhonatan Moreira de Morais
Rodrigo Lima
RESUMO
Um loteamento deve oferecer uma infraestrutura capaz de suprir as
necessidades de seus usuários, sejam elas econômicas sociais ou culturais. O
planejamento de um loteamento traz inúmeros benefícios para a cidade, como
crescimento urbano e econômico. Esse estudo tem o objetivo de apresentar os
processos necessários para a implantação de um loteamento, denominado
Monte Carmelo, com aproximadamente 220 lotes, que será inserido na malha
urbana do município de Ortigueira, Estado do Paraná. Mesmo que o referido
estudo contemple apenas um município e sua legislação, os processos são
basicamente os mesmos em qualquer região do território nacional, com
algumas alterações entre municípios. O projeto do loteamento permitirá o
acesso aos serviços básicos de fornecimento de água, energia e esgoto.
Palavras-chave: planejamento; parcelamento do solo; lotes.
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PROPOSTA DE ESTUDO DE ADEQUAÇÃO DO TERMINAL
RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA – PR
Paulo Gabriel Gomes Martinez
Rodrigo Lima
RESUMO
A grande parte dos terminais rodoviários brasileiros está inadequada para uso
da população, principalmente para portadores de deficiência física. Tendo isso
como base, o presente trabalho visa analisar e propor melhorias e adequações
do terminal rodoviário do município de Ortigueira, Estado do Paraná. A análise
será realizada por meio de dados qualitativos e quantitativos das
características do perímetro do terminal, em relação de entrada e saída do
espaço urbano e de seu sistema de transportes, por meio de um estudo de
caso. Um projeto que segue corretamente as normas e leis de acessibilidade
traz inúmeros benefícios à população e à cidade, uma vez que o modal é
essencial para o desenvolvimento econômico e social, promovendo conforto de
deslocamento e mobilidade para todos. Para comprovar a necessidade de
melhorias na acessibilidade será realizado um estudo in loco, com análise de
indicadores seguindo a metodologia de check list. Para cada item considerado
inapropriado pretende-se elaborar uma proposta de adequação.
Palavras-chave: acessibilidade; engenharia; construção civil.
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ETE- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE (LAVA CAR)
Kelvin Almeida
RESUMO
Efluentes gerados em lava car liberados nas redes de esgoto podem trazer
danos ao meio ambiente, principalmente se forem escoados sem nenhum
tratamento para amenizar a química contida. Neste trabalho foi estudada a
eficiência do reuso de água de lavagem de veículos, a partir do sistema de
tratamento por gradeamento, decantação, coagulação e floculação,
sedimentação e desinfecção, o qual, tem como propósito economizar nos
gastos com água para o processo de lavagem de veículos, com custos baixos
para construção do sistema. Para a construção do sistema onde será tratado o
efluente foram utilizados potes plásticos, tubo e curvas para água 20 mm, todos
conectados num nível uniforme para que o efluente passe de um tanque ao
outro corretamente. Primeiramente o efluente foi caracterizado. Em seguida,
otimizou-se as condições experimentais por meio de um planejamento. Foi
utilizado para os testes de otimização de dosagem, como coagulante, para uma
das etapas do processo o sulfato ferroso e ainda será testado o sulfato de
alumínio, para a etapa da floculação foi manipulado o reagente bentonita
sódica e para a etapa final o efluente receberá dosagem de hipoclorito de
sódio para a destruição dos organismos patogênicos, sendo assim, a água
estará pronta para ser reutilizada.
Palavras Chaves: Efluente, tratamento, lavagem de veículos.

140

PROCESSO DE CORROSÃO NA CONSTRUÇÃO
Fernando machado de melo
Rayane dos Santos Timotio
Lucas Alonso
Luciano Rodrigues Simões
Juliana Aparecida Gomes
RESUMO
Este artigo tem por finalidade abordar estudos sobre o concreto armado
exposto a ação do tempo somado a exposição ao cloreto, tendo desta forma o
fenômeno da corrosão em sua estrutura de ferro, abordando temas didáticos
estudados. As informações coletadas e disponibilizadas para a formulação
deste artigo baseiam-se em dados experimentais e bibliográficos, a experiência
se deu por expor ao tempo uma barra de ferro de 20 cm em uma solução de
água e cloreto de sódio acompanhando desta maneira a ação da corrosão em
sua estrutura, buscando com esses resultados mensurar o tempo necessário
para que a solução inicia-se o processo de corrosão no ferro. A corrosão no
concreto armado tem parâmetros intervenientes na termodinâmica e na cinética
das reações, desta forma sendo apresentado resultados de pesquisas
realizadas e formas indicadas como corretas para a preparação e execução
das estruturas tendo como finalidade a prevenção e aumento da vida útil das
estruturas de concreto armado, aumentando sua eficiência e qualidade,
diminuindo desta maneira a agressão ao meio ambiente.
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REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA E NUTRIENTES DE
EFLUENTE DE ABATEDOURO EM SISTEMA
ANAERÓBIO/AERÓBIO COM RECIRCULAÇÃO DO EFLUENTE
Débora Emboaba
Ronaldo Fia
Fátima Resende Luis Fia
Emanuel Menezes Gomes
RESUMO
No presente trabalho são apresentados os resultados de uma avaliação sobre
o desempenho de sistemas anaeróbio/aeróbio na remoção de matéria orgânica
e nutrientes das águas residuárias de abatedouro (ARA), com e sem
recirculação do efluente. As unidades de tratamento foram compostas de um
reator anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF); um reator anaeróbio de
manta de lodo (UASB); uma lagoa aerada facultativa (LAF); sistema alagado
construído (SAC) preenchido com brita zero e um decantador secundário
(DEC). Na Fase I (70 dias), o efluente foi tratado no RAHLF seguido pelo
UASB, LAF e SAC. Na Fase II (80 dias), o efluente foi tratado no RAHLF
seguido pelo UASB e LAF, recolhido no DEC e recirculado para o RAHLF em
uma taxa de recirculação de 100%. O pH se manteve entre 6,9 e 7,7 nas duas
fases. A remoção global de DQO no sistema de tratamento foi da ordem de 94
e 95% sem recirculação e com recirculação do efluente (p<0>).
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ENGENHARIA
MECÂNICA
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BANCADA DIDÁTICA DE ANÁLISE DE VIBRAÇÃO
Renan Moraes
Kevin Mauricio Menon Ribeiro

RESUMO
Análise de vibração é uma das melhores técnicas para identificar falhas em
equipamentos rotativos. Através do diagnóstico podem-se identificar falhas
antes que ocorra a quebra do equipamento. Este trabalho tem como objetivo
integrar a teoria e a prática, demonstrando a realidade encontradas nas
indústrias. Os sinais de vibração encontrados através da análise, foram
computados para comparar no que foi encontrado em literaturas e artigos já
existentes, assim validando o experimento. A construção da bancada é um
benefício para os estudantes de engenharia pois poderão aproveitar e melhorar
seus conhecimentos em vibrações, e técnicas empregadas na indústria
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PROCESSO DE FUNDIÇÃO DE ALUMÍNIO POR MOLDE DE
AREIA
Guilherme Avilar
Igor Felipe França de Paula
Leonardo Silva Cavalcante
Alessandra Aparecida Carneiro
RESUMO
Após o descobrimento dos materiais metálicos a grande questão foi como
transforma-los em peças, itens que tornariam a vida mais fácil no dia a dia, seja
no trabalho da agricultura, doméstico ou até mesmo em batalhas. A fundição foi
o primeiro processo que tornou isso possível, sendo aprimorado pelos chineses
em 1700 a.C. O material metálico mais fácil de se fundir é o alumínio devido ao
seu baixo ponto de fusão além de, as peças fabricadas através do mesmo
possuírem excelentes propriedades físicas, o material é encontrado em grande
escala na crosta terrestre além de ser facilmente reciclado e manipulado
através da fundição por molde que será demonstrado neste trabalho, o método
com o passo a passo de como fundir o alumínio e fabricar um item qualquer
com um baixo custo.
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PROCESSO DE LAMINAÇÃO
Aurio Oliveira Junior
Fernando Buniowski
Gustavo Santos Barreto
Mateus Fernandes Colauto
RESUMO

O presente trabalho é apresentado para demonstrar um processo de
conformação mecânica, que no caso se trata da laminação. Apresenta também
os diferentes tipos de procedimentos para a realização desse processo.
Evidencia os tipos de equipamentos que são utilizados, a variedade dos
produtos finais e os problemas que ocorrem durante o processo de laminação.
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CNC DIDÁTICA PARA INSTITUIÇÕES
Rodrigo França Veiga
Luis Roberto de Oliveira
Mateus Roberto da Luz
Marcelo da Luz
RESUMO
O presente trabalho é apresentado com um estudo de campo da inovação
tecnológica em processos de fabricação mecânica tendo como foco a
usinagem, a qual envolve tecnologia de precisão e rapidez na fabricação de
peças complexas. Com o avanço da tecnologia o setor de usinagem vem
recebendo mudanças que contribuíram significativamente para melhoras no
seu processo. A linha da produção do CNC(Comando numérico
computadorizado) realizava apenas uma operação que era constituída pelo
desbaste, faceamento e furação, mas, com a evolução tecnológica surgiu os
centros de usinagem, que possibilitam o CNC realizar a operação de
frezamento, o que permite confeccionar rotores que tem como principal
dificuldade ângulos e graus, o que é impossível a realizar em uma máquina
convencional, a fresa CNC utiliza parâmetros de corte com ferramentas
intercambiáveis que dão melhor acabamento e tem muito mais tempo de vida
útil.

147

PROJETO AERODINÂMICO DE UMA ASA PARA UM VEÍCULO
AÉREO NÃO TRIPULADO
Rodrigo Volmar Batista
RESUMO

Aeronaves não tripuladas, também conhecidas com VANTs, têm sido cada vez
mais utilizadas em diversos setores da sociedade como: defesa militar,
segurança pública, busca e salvamento, sensoriamento remoto, controle de
plantações entre outros. Os estudos aerodinâmicos voltados para este tipo de
aeronave ainda são muito escassos, devido a isso, neste trabalho é
desenvolvido o projeto aerodinâmico de uma asa para um veículo aéreo não
tripulado, onde é analisado diversos perfis e geometrias de asas para
estabelecer a melhor configuração para este projeto. Os resultados são obtidos
através de simulações realizadas com o software XFLR5 e comparados com
modelos de VANTs já existentes no mercado.
Palavras-chave: Asas; Perfis aerodinâmicos; Força de sustentação.
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UTILIZAÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA DESPREZADO EM
SISTEMA DE SECAGEM POR INFRAVERMELHO EM CAPOTAS
DE AR
Carlos Camargo de Queiroz
RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo geral, analisar o desperdício de energia
térmica proveniente do sistema de secagem por infravermelho. Utilizando essa
energia gerada, com o mínimo de perdas, no processo de capotas de ar
quente, o qual possui um queimador instalado dentro de uma tubulação de 40
polegadas. Esse ar é conduzido para ser utilizado na secagem da tinta aplicada
no papel. O potencial de energia que é desperdiçada pelo sistema de secagem
por infravermelho, será analisado em todas as suas propriedades térmicas e
dinâmicas, bem como a forma com que será direcionado para uso. Como se
trata de energia térmica, toda tubulação deverá ser adiabática, para evitar ao
máximo a perda externa da energia que será transferida, o que poderá
comprometer o reaproveitamento. O ar quente por convecção, é succionado
por exaustores do sistema de secagem por infravermelho, sendo conduzido
para o sistema de secagem por ar quente nas capotas de ar, e direcionado no
sentido do papel, que seca a tinta aplicada na folha de papel. Pode-se observar
nos dados coletados do processo e nos cálculos obtidos, que o valor de
860,990MW corresponde a 30% do valor que é utilizado de energia nas
capotas de ar com valor de 2,862GW. Isso comprava a tese de que essa
energia que está sendo desprezada no sistema de secagem por infravermelho,
pode ser utilizado de forma plena.
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O USO DE BFT’S E GERADORES DE INDUÇÃO NA GERAÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA EM CONDOMÍNIOS DE GRANDES
PROPORÇÕES
Eduarda Miranda da Silva
Dênis Borges Ferreira
Saulo José Agostini Oliveira
RESUMO

Este trabalho apresenta a metodologia de desenvolvimento de um sistema
composto por uma bomba centrifuga comercial onde a mesma sofre
adaptações para operar como turbina hidráulica, acionando geradores elétricos
assíncronos. É conhecido que para que uma bomba funcione como turbina é
necessário que a mesma tenha o fluxo de água invertido acarretando uma
inversão nos triângulos de velocidade da mesma. De modo, que a saída da
bomba (sistema de recalque) se torna a entrada da BFT (Bomba Funcionando
como Turbina) e a entrada da bomba (tudo de sucção) se torna a saída da
BFT. A bomba utilizada no desenvolvimento desde projeto é a EHF 32-16,
onde após passar pelas adaptações necessárias e por ensaios laboratoriais
demostrou um ótimo resultado de rendimento (η%) atingindo um nível de 70%,
onde o mesmo é superior ao rendimento de uma bomba operando como
bomba centrifuga comum. Assim sendo, é proposto o estudo de caso de uso de
um sistema BFT-GI (Bomba Funcionando como Turbina e Gerador de Indução)
em condomínios de grandes proporções, visando utilizar dessa fonte alternativa
de geração de energia limpa, pois conta com todos os pré-requisitos
necessários, tanto a disponibilidade manométrica quanto aproveitamento hidro
energético. Ocasionando na redução dos recursos energéticos providos das
concessionárias de energia, apresentando a longo prazo uma relação de custo
benefício.
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VEÍCULOS HÍBRIDOS COM FRENAGEM REGENERATIVA:
IMPORTÂNCIA E FUNCIONALIDADE
Diozaldi Camargo de Almeida
Gabriel Nunes Maia Junior
RESUMO
A maioria dos automóveis são, hoje em dia, equipados com motores de
combustão interna, o qual possuem boa autonomia. Mas com a diminuição das
reservas de combustíveis fósseis, a poluição, o auto preço dos combustíveis
além da baixa eficiência de um motor de combustão interna, os automóveis
com motores a combustão interna tendem a ser menos utilizados, dando lugar
aos veículos híbridos que funcionam com dois motores e sistema de frenagem
regenerativa. Os veículos híbridos são equipados com um motor de combustão
interna e um motor elétrico que opera como uma máquina elétrica, o qual
funciona como motor durante a tração e gerador durante a desaceleração. Com
isso objetivou-se a analisar o funcionamento de um veículo híbrido equipado
com frenagem regenerativa e comparar com um veículo convencional equipado
com motor a combustão interna e freios mecânicos. Os resultados obtidos
revelam que os veículos híbridos conseguem ter uma maior autonomia em
relação a um veículo convencional, o que mostra a eficiência dos motores
elétricos e a importância da frenagem regenerativa.
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BUCHAS AUTOLUBRIFICANTES: ANÁLISE COMPARATIVA DE
DESEMPENHO ENTRE BUCHAS DE BRONZE E DE
POLÍMEROS AVANÇADOS
Eduarda Miranda da Silva
Denis Borges Ferreira
Ana Kaori Ouba
RESUMO

As buchas possuem tanto aplicações industriais quanto domesticas, por
exemplo, como em um equipamento doméstico como liquidificador. As buchas
metálicas são feitas geralmente com ferro puro, bronze, cobre e prata como
base de sua matriz. As buchas de polímeros avançados são utilizadas os
polímeros de alto desempenho como, por exemplo, poliftalamida (PPA). As
buchas convencionais veem sendo substituídas pelas buchas autolubrificantes
devido a não necessidade de uma manutenção. O presente trabalho é um
estudo sobre buchas auto lubrificantes, as quais são nomeadas desta forma
devido à capacidade de trabalhar sem lubrificação de um meio externo assim
eliminando a manutenção preventiva em equipamentos. A lubrificação da
bucha é proveniente de uma substancia solida contida em sua própria
estrutura, sendo a substancia mais comum a base de grafite. Um dos maiores
desafios é a criação de uma bucha capaz de sustentar o lubrificante em sua
matriz. Para fins de comparação serão analisadas as buchas de bronze
grafitado e as buchas de polímeros avançados. As propriedades mecânicas
serão avaliadas pelo ensaio de tribologia, microdureza Vickers e análise de
desgaste e as propriedades térmicas por meio de dilatometria termo mecânica.
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PROJETO VAGA CERTA: ACESSIBILIDADE E ENERGIA
Luiz Mauricio Soares
RESUMO
Respeitar as limitações de outra pessoa é reconhecer o direito universal de que
os bens da sociedade são igualitários. A inclusão e o acesso à cultura,
educação, saúde e lazer é direito de todos. É comum evidenciar-se a falta de
respeito de muitos cidadãos para com as pessoas com deficiência (PCD). O
presente trabalho tem como objetivo principal conscientizar os usuários do
estacionamento da FATEB a respeitar às vagas destinadas as pessoas com
deficiência, por meio de sinalização e automatização das vagas reservadas no
estacionamento desta instituição. O sistema foi projetado para ser
autossustentável alimentado por um conjunto de placas fotovoltaicas,
responsáveis pela iluminação da placa sinalizadora e manutenção energética
dos circuitos que automatizam um sistema composto por sensores de presença
de automóvel, sensores de luz e sinalizador giroflex. O comando dos
componentes é realizado por Controlador Lógico Programável (CLP). Os
critérios para o desenvolvimento deste projeto estão em concordância com os
estudos realizados sobre as normativas e decreto Nº 9.296, de 1º de março de
2018 que regulamentou a o art. 45 da lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 , que
torna obrigatória a observância da (NBR 9050), sobre a inclusão das pessoas
com deficiência. Mediante o exposto, os autores verificaram a necessidade de
contribuir de maneira efetiva com a sociedade por meio deste projeto e
aplicados à Engenharia Mecânica.
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MÁQUINA PARA ENSAIO DE FADIGA: POR FLEXÃO ROTATIVA
Paulo Henrique Silva
RESUMO

O intuito deste trabalho acadêmico é apresentar o desenvolvimento de uma
banca de testes para ensaio de falha causada pela fadiga em flexão rotativa,
para elaboração de ensaios dinâmicos que simulem condições similares as
sofridas por eixos e demais componentes de máquinas rotativas com
carregamentos cíclicos. Trabalhando com corpos de prova confeccionados em
eixos de diferentes materiais: Aço SAE 1045 e Aço SAE 4340, variando a carga
aplicada sobre eles e compilando dados obtidos através de sistema de
monitoramento de ciclos de rotação, a fim de se estabelecer os gráficos para
curva S-N, seguindo o modelo elaborado e por R.R. Moore que é o mais
utilizado para realização deste tipo analise experimental. Com o
desenvolvimento e finalização do projeto será possível a realização dos
estudos laboratoriais utilizando metodologias aplicadas as nas disciplinas de
engenharia mecânica, a fim de se obter valores para comparativos entre
analise teóricas e experimentais.
Palavras-chave: Fadiga; Ensaio; Curva S-N; Análise experimental.
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ANÁLISE DO USO DE DIFERENTES TIPOS DE
CATALISADORES EM FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA PARA
COM A ELETROFLOCULAÇÃO
Marco Antonio Cardoso de Souza
Erickson Alex de Lima
Edson Aparecido de Lima
Isaias do Espirito Santo Taveira
RESUMO

Com o passar dos anos constatou-se que devido ao elevado grau de
desenvolvimento das atividades industriais ocasionou por sua vez um grande
impacto nas fontes de recursos naturais em especial a dos recursos hídricos
em sua maioria devido ao despejo inadequado de efluentes industriais, desta
maneira nos dias atuais tornou-se necessário a realização de estudos para
promover o desenvolvimento e melhoria de processos que visando a realização
de um tratamento eficiente para estes resíduos. Para tanto o presente artigo
tem como objetivo averiguar a influência da utilização de diferentes tipos de
catalisadores (dióxido de titânio P25, dióxido de titânio em fase de rutilo e o
óxido de zinco) quando aplicados no processo de fotocatálise heterogênea
para o tratamento do efluente de celulose e papel e comparar os resultados
obtidos no decorrer da aplicação desta técnica para com os resultados da
aplicação da eletrofloculação utilizando dois tipos distintos de eletrodos, para
os parâmetros característicos de demanda química de oxigênio, pH, cor,
condutividade e turbidez dos efluentes após os tratamentos; levando em
consideração a presença de diferentes fases cristalinas apresentadas pelos
materiais utilizados no decorrer do processo. Após a realização do tratamento
constatou-se que ambas as técnicas foram satisfatórias para a redução dos
parâmetros característicos dos efluentes industriais obtendo como principais
redução a de DQO de 71% para eletrofloculação e 64% para a fotocatálise bem
como a redução da coloração de 82% para a eletrofloculação e 69% para
fotocatálise com dióxido de titânio.
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ESTUDO COMPARATIVO DA REMOÇÃO DE COLORAÇÃO
ENTRE A ELETROFLOCULAÇÃO E NANOCELULOSE
Marco Antonio Cardoso de Souza
Erickson Alex de Lima
Edson Aparecido de Lima
Isaias do Espirito Santo Taveira
RESUMO

Um dos assuntos mais preocupantes existentes pelas indústrias nos dias atuais
refere-se a promover um tratamento adequado e eficiente para os seus
resíduos. Para tanto as mesmas buscam o melhorias para promover o descarte
adequado destes resíduos sem agredir o meio ambiente. BELTRAME (2000)
afirma que a busca de processos para promover o tratamento de efluentes
gerados nas indústrias têxteis tem se intensificado cada vez mais ao longo da
última década. O presente artigo tem como objetivo analisar e comparar a
eficiência da aplicação de filtros de nanocelulose com diferentes gramatura e
do processo de eletrofloculação com eletrodos de ferro, para promover a
redução da coloração do corante de azul de metileno. Através da aplicação
destas técnicas constatou-se que ambas obtiveram uma elevada eficiência
para reduzir a coloração das amostras analisadas com eficiência em torno de
60.
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METROLOGIA 4.0 – ESTUDO DA VIABILIDADE DA
IMPLANTAÇÃO DO PCM DIRECIONADA PARA ÁREA DE
INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL EM UMA PLANTA DE
CELULOSE E PAPEL NO INTERIOR DO PARANÁ
Erickson Alex de Lima
Marco Antonio Cardoso de Souza
Edson Aparecido de Lima
Isaias do Espirito Santo Taveira
RESUMO

O presente estudo propõe mostrar as etapas da implantação do planejamento
e controle de manutenção através da metrologia 4.0 em uma fábrica de
celulose e papel. Para tal propósito, este estudo propõe simplificar a atividade
da elaboração de um planejamento de manutenção através da automação dos
processos, junto com a metrologia 4.0, de tal forma que seja simplificado o
passo a passo do processamento de informação entre o planejamento de
manutenção, calibração de instrumentos em campo e posterior retorno de
informação e encerramento técnico pelo supervisor de manutenção em uma
indústria de papel e celulose localizada no interior do Paraná.
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MONTAGEM DE UMA IMPRESSORA 3D DE CÓDIGO ABERTO
Fernando Oliveira de Souza
Ismaillen Ribas
RESUMO

A modelagem 3D se tornou uma das tecnologias mais importantes, devido à
grande demanda por máquinas e ferramentas compactas e acessíveis,
capazes de gerar formas tridimensionais. O processo de impressão
tridimensional consiste em um modelo digital de três dimensões, onde por meio
do fatiamento do mesmo e da impressão sequencial de suas fatias, é possível
obter um corpo sólido. As vantagens apresentadas pela impressão 3D são a
redução de tempo e custo. O objetivo do trabalho é confeccionar uma
impressora 3D de código aberto, para ser utilizada posteriormente como
ferramenta para a impressão de mecanismos desenvolvíveis, os quais são
equipamentos compactos, que podem realizar tarefas complexas. Os
resultados obtidos foram a confecção da impressora 3D, a qual foi submetida a
um teste de acuracidade para garantir a precisão do equipamento, onde
através da interpolação linear das 25 medidas realizadas, foi possível chegar
próximo à linha de tendência.
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ESTUDO SOBRE USO CONJUNTO DE ANÁLISES DE ÓLEO E
DE VIBRAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREDITIVA DE REDUTORES
PLANETÁRIOS
Douglas Henrique Santos
RESUMO

Redutores planetários são equipamentos utilizados para realizar grandes
reduções de transmissão. Geralmente tem um custo mais elevado do que um
redutor convencional devido à complexidade de seus componentes internos, e
é, na maioria das vezes utilizado junto a equipamentos com uma criticidade alta
dentro das empresas. Devido ao elevado custo e importância deste
equipamento, surge a necessidade de acompanhar sua saúde e evitar qualquer
tipo de parada inesperada nesse redutor. A melhor maneira de se fazer isso é
aplicando técnicas de manutenção preditiva. A principal técnica de manutenção
preditiva utilizada atualmente é a análise de vibrações. Porém, quando o
equipamento emite baixas frequências, como no caso de um redutor planetário,
isso dificulta o diagnóstico. Assim, a análise de óleo é um grande auxilio para a
análise de vibração, pois independente da frequência que é emitida ela
consegue identificar se o equipamento está sofrendo desgastes ou não. Nesse
trabalho é estudado o uso conjunto de ambas as técnicas empregadas na
manutenção preditiva de um redutor planetário usado na transmissão de um
filtro lavador em uma indústria de celulose que apresentou desgaste prematuro.
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OTIMIZAÇÃO DO SKID DE UMA BOMBA CENTRÍFUGA
BASEADO NO DIAGNÓSTICO POR ANÁLISE DE VIBRAÇÃO
Leandro Talevi
Kevin Mauricio Menon Ribeiro
RESUMO

Este trabalho apresenta através da técnica de manutenção preditiva por análise
de vibração, o diagnóstico da causa raiz dos elevados níveis de vibração
presentes em um equipamento rotativo existente em uma indústria. Tem-se
como objetivo a atenuação dos níveis de vibração do equipamento com base
na análise de causa raiz, onde a mesma está relacionada ao diagnóstico de
ressonância do conjunto mecânico. O diagnóstico é obtido por meio da análise
de vibração convencional, pelo ensaio prático para a aquisição de frequências
naturais e por meio da simulação numérica para o cálculo das frequências
naturais e os respectivos modos de vibrar do conjunto a partir do MEF - Método
dos Elementos Finitos. Por fim, através da simulação numérica, conclui-se que,
ao inserir reforços estruturais em posições estratégicas na base metálica do
motor elétrico, a frequência natural do conjunto é alterada, consequentemente
eliminando os níveis de vibração gerados pelo fenômeno de ressonância.
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MICROSOFT EXCEL VERSUS ERP TOTVS NO PLANO DE
CONTROLE DE MANUTENÇÃO
Tainá Morais de Oliveira
RESUMO

O presente trabalho busca abordar os conceitos do Plano de Controle de
Manutenção (PCM) e a substituição do software Microsoft Excel pelo software
ERP TOTVS. O objetivo geral deste trabalho é evidenciar o impacto que a
substituição dos referidos softwares causa no PCM, que consiste no setor
responsável pelo planejamento e controle da manutenção de uma empresa. Tal
setor, é planejado baseando-se em dados como produtividade de
equipamentos, produtividade de funcionários, entre outros. O PCM juntamente
com o gerente de manutenção, busca de forma eficaz, realizar planejamentos
que englobem todas as falhas da manutenção que precisam ser corrigidas.
Para constatar o impacto da substituição do software Microsoft Excel pelo
software ERP TOTVS no PCM, será feito um comparativo em uma empresa de
extração de carvão mineral, denominada Carbonífera do Cambuí, situada na
cidade de Figueira – Paraná. A Carbonífera do Cambuí Ltda. – Foi estabelecida
em 23 de outubro de 1942 e a sócia proprietária é: Maria Barros de Figueiredo
Ferraz. É uma empresa que atua na produção e comercialização de carvão
mineral, com concessões de lavras para exploração de Mina de carvão nos
municípios de Figueira e Sapopema, no estado do Paraná.
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE CORTE NO
ACABAMENTO SUPERFICIAL DO AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L
Wellington Rodrigues Silva
RESUMO

O processo de fabricação por usinagem consiste no estudo de fenômenos de
geração de cavaco, qualidade superficial do material usinado, mecanismos de
desgaste da ferramenta, esforços de corte, qualidade do fluído, influência dos
parâmetros de corte e tipo de material a ser usinado com essas variações. O
objetivo deste trabalho é comparar a usinagem de uma barra de aço Inox 316L
verificando a qualidade superficial com e sem a utilização de fluido refrigerante.
Com as novas tecnologias do mercado, a usinagem tem um vasto campo para
ser estudado, a pastilha intercambiável nos dá a possibilidade de usinagem a
seco com ótimos resultados tanto no acabamento e na vida útil da pastilha. Os
fluídos de corte têm sua principal função de refrigerar e lubrificar no momento
do corte. No momento da usinagem foi mensurado a temperatura para se obter
a diferença entre a usinagem com e sem fluído de corte. Analisar a influência
da alteração dos parâmetros de corte no acabamento superficial do material.
Este presente estudo tem como base neste objetivo, chegou a valores
satisfatórios para o parâmetro ideal de usinagem do material aço Inox 316L.
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ANÁLISE DA VIABILIDADE DO USO DE VÁLVULA DE
CONTROLE DO CONSUMO DE ÁGUA EM SELOS MECÂNICO
COM PLANO API54
Cleberson Luiz Contin
RESUMO

Em uma planta de fabricação de papel e celulose existem diversos
equipamentos que fazem parte do processo de produção, dentre eles bombas
centrifugas, depuradores centrífugos, refinadores, agitadores, e outros. Por
eles passam produtos do processo que estão a uma pressão interna maior que
atmosférica. Estes equipamentos necessitam de um selo mecânico, que possui
a função de vedar para que o produto não vaze para atmosfera, e este é
normalmente lubrificado e arrefecido com água limpa e tratada (água de
selagem). Como base nestes conceitos este trabalho aborda o estudo da
viabilidade do uso de válvula de controle do consumo de água de selagem do
plano de selagem API54 aplicada em uma bomba centrifuga, em uma indústria
de fabricação de papel e celulose). Por fim após a metodologia aplicada no
estudo é possível concluir que a válvula gera uma redução de 96% do
consumo de água de selagem, no entanto o retorno econômico não é viável
para aplicação da válvula de controle nos equipamentos estudados.
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ANÁLISE DA EFICÁCIA DA CEMENTAÇÃO SÓLIDA COM
CARBONIZANTES DE ORIGEM ANIMAL
Deivid Henrique Pedlowski dos Reis
Ana Kaori de Oliveira Ouba
RESUMO

Este trabalho tem como objetivo caracterizar uma amostra tratada termo
quimicamente por cementação sólida utilizando pó de osso e pó de chifre como
materiais carbonizantes. Este processo é muito comum em oficinas e empresas
de pequeno porte, as quais muitas vezes não tem controle sobre o processo de
fabricação e repetem um procedimento sem conhecer efetivamente o material
que estão produzindo. O processo de cementação foi realizado em um aço
SAE 1045, aquecido em uma forja a carvão juntamente com os materiais
orgânicos de origem animal e mantido a aproximadamente 930°C por duas
horas. Em seguida, o material foi resfriado em óleo (50% hidráulico e 50.
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PROJETO DE UMA BANCADA DIDÁTICA PARA O ESTUDO DA
DEFLEXÃO DE VIGAS
Bruno Vieira Piola
RESUMO

O correto dimensionamento de componentes mecânicos e estruturais está
diretamente relacionado ao conhecimento e entendimento dos engenheiros
acerca de mecânica dos sólidos e elementos de máquinas, são de suma
importância na fase de projeto, pois, é nesta fase que se levam em
consideração a segurança, o custo e facilidade de fabricação destas peças. O
estudo das tensões e deformações em que os materiais estão submetidos
propicia ao projetista determinar um componente com maior precisão,
segurança e menor custo, atingindo assim os objetivos de determinado projeto.
Através de testes e aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de
aula é mais fácil ao estudante fixar e compreender a teoria apresentada pelos
professores. Este trabalho descreve a construção e testes em uma bancada
didática, mostrando alguns resultados obtidos experimentalmente e
comparando-os com cálculos analíticos e por software.
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ANÁLISE TEÓRICA DO FLUIDO REFRIGERANTE R-1234YF
PARA IMPLEMENTAÇÃO EM UM SISTEMA DE AR
CONDICIONADO AUTOMOTIVO
Allison Ricardo Nievola
RESUMO
O controle e atendimento a legislação dos gases que contribuem para o efeito
estufa é uma necessidade eminente, além de que o uso de refrigerantes em
sistemas de ar condicionado automotivo é um dos grandes responsáveis pela
emissão de gases causadores do efeito estufa na atmosfera, por esse motivo
última década vem sendo desenvolvido um tipo de fluido refrigerante para
utilização em sistemas de ar condicionado automotivo que atende as
legislações, este fluido é o R-1234yf que foi o escolhido por apresentar um
potencial de aquecimento global de 1AR5 que é bem abaixo do estabelecido
pela união europeia no protocolo de Kyoto. O objetivo deste estudo é analisar
teoricamente o comportamento do R-1234yf pelo ciclo real de refrigeração de
compressão por vapor onde o fluido apresenta duas fases, líquida e gasosa
onde absorve e rejeita calor respectivamente. Notando que após o estudo do
R-1234yf em um sistema convencional não foi satisfatório, propôs-se então a
inserção de um trocador de calor interno adicional, com o intuito de reduzir a
potência consumida pelo compressor, com o trocador de calor adicional o
coeficiente de performance do sistema subiu entre 6,3 a 50% em relação ao
ciclo sem trocador de calor.
Palavras-chave: Ar condicionado automotivo; Fluido refrigerante; Efeito estufa.
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REDIMENSIONAMENTO E ANÁLISE DE CASO DE UM SISTEMA
TUBO DISPERSOR (CHUVEIRO) DE AMIDO CRU
Laudelino Matheus Machado
RESUMO

O presente trabalho é apresentado mencionando características e pontos de
um sistema utilizado na fabricação de papel cartão. Esse sistema tem como
objetivo melhorar a colagem entre diferentes camadas do papel cartão. O
modelo atual sofre com a deficiência de distribuição uniforme. O processo é
composto por um tubo dispersor (chuveiro) aplicando amido cru logo antes a
junção da camada cobertura e miolo com a camada base, região da mesa de
formação. O chuveiro é montado na extensão transversal da máquina de papel
tem diversos bicos aplicadores e um sistema de estocagem, bombeamento e
recirculação que o antecede. As análises e estudos foram com foco no sistema
prevendo melhorar a aplicação, controlando a pressão e a vazão do sistema
evitando a perda de carga e perda de material do fluido aplicado. Uma
mudança no sistema de dosagem e estocagem, como a adição de
equipamentos e alterações no sistema antigo trouxe uma melhora e apoiou a
conquista de um resultado positivo diminuindo a perda de carga do sistema e
eliminando os problemas de aplicação.
Palavras-chave: Papel cartão; camadas; chuveiro; amido cru; mudança.
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PROJETO E DIMENSIONAMENTO DE UMA CÂMARA
FRIGORÍFICA COM TELHADO VERDE PARA ARMAZENAGEM
DE LATICÍNIOS
Joalison Bento da silva
Alex Sandro dos Santos
RESUMO
A câmara frigorífica é um equipamento que possui um grande espaço interno
de armazenagem dos produtos se comparados a uma geladeira ou freezer de
uso doméstico. Também possui grande precisão de controle de temperatura
para garantir que o produto esteja armazenado na temperatura correta.
Sabendo, portanto, que ela é um compartimento fechado, isolado termicamente
e reconhecendo a sua importância para a conservação de produtos
alimentícios, desenvolvemos um projeto onde implantamos um telhado verde
do tipo extensivo, com grama rasteira para obtenção de melhor rendimento
energético. O presente trabalho tem como objetivo contribuir com o
desenvolvimento sustentável do ambiente urbano em um equipamento que já é
de uso indispensável as empresas do ramo alimentício fornecendo um melhor
rendimento energético e consequentemente com o bem-estar da sociedade ao
adicionar mais área verde nas cidades.
Palavras-chave: câmara frigorífica, telhado verde, sustentabilidade.
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SERRA CIRCULAR ESQUADREJADEIRA ARTICULÁVEL PARA
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EM MDF
Pedro Henrique
RESUMO

Este trabalho tem o intuito de apresentar o desenvolvimento de uma serra
esquadrejadeira articulável para uso específico em marcenarias, para
elaboração e series de cortes feitas em chapas de mdf. Trabalhando com
corpos de prova confeccionados em eixos de materiais: Aço SAE 1020, Aço
SAE 1045; Com isso esta máquina será projetada utilizando alguns
componentes tais como: Estrutura feita com chapa de aço carbono, motor
elétrico para o acionamento da máquina, barras de aço carbono para o
deslizamento da mesa, barra roscada de aço inox para não pegar impurezas
no material, parafusos de aço, chave elétrica, régua graduada, tubo com perfil
quadrado, polia, rolamentos, mancal, correia em V. Com o passar dos tempos
a competitividade vem crescendo muito em fabricações de diversos modelos
de máquinas e vem aumentando cada vez mais no ramo da indústria mecânica
e com a exigência pela qualidade de um bom e melhor produto tem levado
muitas empresas a melhorarem seus desempenhos nos processos de
fabricação em seus projetos de máquinas esse projeto é inovador, consistindo
numa máquina com patente requerida para uso em cortes de chapas em MDF,
sendo feitos a mão, de peças em peças, verificando cada encaixe perfeito das
devidas peças em seus lugares, porém utilizando alguns cálculos para não
obter nenhum tipo de erros na fabricação das peças da máquina, para que
possamos finalizar o projeto sem que tenha nenhum erro na montagem final.
Portando na finalidade da construção dessa máquina serra esquadrejadeira
articulável serão feitos os cortes em chapas de MDF.
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PROJETO DE UMA LIXADEIRA ARTICULÁVEL PARA
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EM MDF
João Paulo Santos Bernardes
RESUMO

O presente trabalho relata que atualmente as empresas que fabricam
máquinas para as indústrias moveleiras vêm modificando seus processos de
produção devido à alta competitividade e a necessidade de produtos com
maiores qualidades no mercado industrial. E por esses motivos, têm-se
desenvolvido ótimos equipamentos para o aperfeiçoamento dos procedimentos
industriais mecânicos. Este projeto da lixadeira articulável foi construído
visando auxiliar a modificação e melhoria no processo de acabamento e
desbaste de peças, nivelando superfícies e retirando rebarbas. Tendo por
finalidade, atingir a um público específico. Para o desenvolvimento da lixadeira
articulável, fez-se necessário um levantamento bibliográfico, no qual se obteve
parte do conhecimento fundamental para dar segmento na construção do
projeto. Com intuito de administrar a produção, foi organizado o trabalho prático
em duas etapas, sendo a primeira mecânica, na qual foi realizada a construção
de peças, modificações necessárias na estrutura e montagem da mesma, e a
segunda etapa foi à instalação elétrica. A lixadeira em si disponibiliza
mecanismos que promovem o lixamento de diversos tipos de materiais e em
diferentes graus de abrasividade. Por meio da lateral da máquina é possível
dar início a substituição da lixa, que sem quaisquer danos pode ser retirada da
Lixadeira articulável. O outro mecanismo busca tencionar a lixa, através de um
fuso horizontal que introduz na base principal horizontal da máquina (Suporte
Aéreo), o qual também auxilia na retirada da mesma. Com base nos testes
realizados com diversos tipos de materiais, como madeira, metal, em especial
o alumínio e plásticos. Conclui-se que o projeto promove melhores condições
de trabalho com eficácia, rapidez e qualidade.
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ANÁLISE DO PLANO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E
PREVENTIVA EM MÁQUINAS FLORESTAIS
Alex Sandro dos Santos
Joalison Bento da Silva
Rodrigo Lima
RESUMO

O presente trabalho objetivou analisar o sistema do plano de manutenção do
setor de máquinas florestais e comparar com o plano de manutenção corretiva,
em relação aos quesitos custos e produtividade. Um plano de manutenção bem
executado pode proporcionar uma redução significativa nos custos da
empresa. O resultado desse trabalho é o plano de manutenção preventiva, o
qual reduz as paradas de máquina, aumenta os ganhos de produção,
reduzindo custos e melhorando a qualidade da manutenção. O plano de
manutenção é de extrema importância, pois fornece um grau de confiança as
peças, equipamentos, sistemas e reparos, os quais operaram de forma
confiável e com segurança. Exerce ainda um papel estratégico, pois seu
desempenho afeta diretamente nos resultados da empresa. Ao longo dos anos,
a gestão de manutenção vem se adequando a nova tecnologia já não é mais
vista como prejuízo financeiro nas empresas, melhorando assim a qualidade de
seus produtos e deixando clientes mais satisfeitos, aumentando a
competitividade.
Palavras-chave: engenharia de manutenção; colheita florestal; disponibilidade
mecânica.
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USO DE UM SIMULADOR DE ARDUÍNO PARA PROGRAMAÇÃO
E APLICAÇÃO NO PROJETO DE UMA ESTEIRA SEPARADORA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS AUTOMATIZADA
Marcus Vinicius
RESUMO

Com o crescimento dos centros urbanos, ocorre também o aumento da
produção dos resíduos trazendo impactos ambientais significativos para
população. Nota-se então a importância da implantação da educação ambiental
e da reciclagem como ferramenta de sustentabilidade para minimizar os efeitos
causados pelo acúmulo do lixo e da exploração do meio ambiente para
obtenção de matéria prima. Este trabalho propõe com a ajuda da engenharia,
simular o sistema de programação de uma esteira separadora de resíduos
recicláveis. A simulação aconteceu em um programa chamado tinkercad, com
o intuito de que os componentes inseridos devem obedecer a lógica da
programação e realizar a separação do material designado, algo que visa
facilitar, acelerar e deixar mais preciso o processo de pré-separação dos
resíduos. Os resultados obtidos foram satisfatórios uma vez que a
programação do circuito reagiu aos estímulos dos testes do programa.
Palavras-chave: Simulação; tecnologia; engenharia; educação ambiental,
meio ambiente.
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PROPRIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS E MECÂNICAS DOS
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM
BRITADOR DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Antonio Carlos Camargo
RESUMO

O presente trabalho visa apresentar os conceitos das propriedades físicas,
químicas e mecânicas dos materiais utilizados para a construção de um
Britador de Resíduos de Construção Civil. O equipamento a ser desenvolvido
exige precisão nas escolhas dos materiais por tratar-se de um equipamento
que irá atuar como processo de britagem por impacto de resíduos de concreto.
A pesquisa é de natureza exploratória e descritiva sendo de fontes
bibliográficas e experimental com dados quantitativos e qualitativos. As
análises de resultados são direcionadas para descobrir o melhor
comportamento aços escolhidos que diferem sua quantidade de carbono e
alteram sua dureza no processo de britagem de concreto desejado, pois o
resultado da tensão media para britar o concreto é de 51Mpa.
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BRITADOR DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COMO
MEIO ALTERNATIVO PARA MINIMIZAR OS RESÍDUOS
GERADOS NO MEIO AMBIENTE
Antonio Carlos Camargo
RESUMO

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar as etapas/ou o processo de
construção de um britador de resíduos de construção civil, com a finalidade de
reduzir a granulometria dos resíduos de classe A para uma dimensão aceitável
para fazer novas ligações para gerar novos produtos ou processos de
construções. Para elaborar um projeto é preciso realizar testes laboratoriais e
de pesquisas bibliográficas, fazer um trabalho de campo com o objetivo de
validar a viabilidade de implementação do projeto e estabelecer um
cronograma alcançável. O desenvolvimento é realizado inteiramente desde seu
planejamento e execução por acadêmicos dos cursos de engenharias da
instituição Fateb (Faculdade de Telêmaco Borba) num período determinado de
22 meses.
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ANÁLISE TÉRMICA EM DISCOS DE FREIO AUTOMOTIVO
Janiel Wrubleski
RESUMO

Com o desenvolvimento e aprimoramento dos veículos automotivos, tornou-se
indispensável o aperfeiçoamento do conjunto dos sistemas de freios,
acompanhando a evolução automotiva. A eficiência e consequentemente a
performance do sistema de freio, são diretamente influenciadas pela geometria
do disco, resultando em variações de calor e ao desgaste prematuro durante o
processo frenagem, sendo motivo para a realização do presente trabalho, cujo
objetivo é determinar qual o grau de influência da temperatura em relação aos
modelos geométricos do disco e as propriedades do material de fabricação,
observando através de simulação computacional com software ansys, e
experimental por meio do acompanhamento do comportamento térmico do
disco em um veículo de passeio, o tempo de aquecimento dos modelos de
discos sólidos e ventilados. Por fim com o estudo e os resultados obtidos foi
possível realizar a comparação entre os dois modelos de disco onde o modelo
ventilado se mostrou mais eficiente ao dissipar a energia térmica absorvida
durante a frenagem.
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PROPRIEDADES QUÍMICAS, FÍSICAS E MECÂNICAS DOS
MATERIAIS AÇO 1020, ALUMÍNIO E POLIAMIDA 6 UTILIZADOS
NA CONSTRUÇÃO DE UM BRAÇO ROBÓTICO
Vitor Gabriel Santos Sousa
Weslley Costa Bueno
Crisley dos Santos Timótio
RESUMO
Saber as propriedades dos materiais que serão utilizados em um projeto é
essencial para que no decorrer do trabalho se possa dimensionar uma
construção de maneira precisa e para que se tenham evidências satisfatórias
de que a estrutura projetada, quando efetivamente testada ou utilizada na sua
aplicação final, suportará as solicitações mecânicas e as influências externas e
ruídos que possam deteriorar o material. O objetivo do presente trabalho é
mostrar as propriedades químicas, físicas e mecânicas do aço 1020, da
poliamida 6 e do alumínio que serão utilizados na construção de um braço
robótico. O método de pesquisa utilizado foi o de pesquisa exploratória a fim de
se obter a base teórica para que fosse possível desenvolver uma pesquisa
sobre esse tema e também descritiva a fim de expor os dados obtidos, que se
relaciona diretamente com a ciência e engenharia de materiais. A pesquisa foi
realizada na sua maioria em sites e artigos online relacionados ao assunto de
propriedades dos materiais. Os resultados apresentam as informações a
respeito das propriedades químicas, físicas e mecânicas dos materiais os quais
foram abordados.
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TUBO DE AÇO COM COSTURA (METALON) APLICADO NA
ESTRUTURA DE UMA PRENSA ELETROPNEUMÁTICA
Flávia Fontoura
Gabriel dos Anjos Fermino
Luiz Gustavo Cunha
Murilo Rodrigues Bueno
Aloísio Soltowski de Carvalho
RESUMO

Este artigo visa levantar dados de pesquisas sobre tubo de aço com costura
SAE 1020, comprovando a viabilidade e a resistência do mesmo na construção
de uma prensa eletropneumática. Para desenvolver este trabalho utilizamos o
método de pesquisa experimental e bibliográfico, de forma a levantar dados
sobre resistência de um determinado material e comprová-los através de
cálculos e aplicação do material estudado na construção de uma máquina para
prensagem. A resistência de um material pode significar perder algumas
propriedades mecânicas e também ganhar outras, através da manipulação da
resistência dos materiais pode-se atingir melhores estruturas para atingir os
objetivos desejado. Devido a essa manipulação o tubo com costura se torna
um dos materiais mais utilizados nas bases de qualquer estrutura. Com bases
nos estudos e levantamentos realizados foi comprovado a viabilidade de
produzir uma prensa eletropneumática utilizando o tubo de aço com costura.
Palavras-chave: Prensa, Resistência, Tubo de aço com costura, Metalo.
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BOBINA DE TESLA COMO FERRAMENTA DIDÁTICA PARA
TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA
Flávia Fontoura
Gabriel dos Anjos Fermino
RESUMO

O artigo em questão tem como principal intuito apresentar as transformações
de energias de forma didática, obtidas através do funcionamento de uma
bobina de Tesla em função de um gerador elétrico. As energias que serão
trabalhadas e abordadas durante o funcionamento serão basicamente a
transformação da energia elétrica para cinética, cinética para elétrica e elétrica
para eletromagnética. Este trabalho buscou abordar tópicos relacionado a
história, especificamente a evolução dos tempos e suas invenções. A ideia do
projeto surgiu a partir de um experimento físico realizado na matéria de Física
experimental na Faculdade de Telêmaco Borba - FATEB. Para a realização do
mesmo, alguns elementos foram estabelecidos como critérios básicos, sendo
eles: o trabalho deveria apresentar eletromagnetismo, componentes eletrônicos
e movimento em seu sistema. Desta forma o projeto desenvolvido procurou
atender a todos os quesitos estabelecidos buscando a inovação e o incentivo
aos acadêmicos para a execução de pequenos projetos, pesquisas
bibliográficas e outros métodos empíricos de ensino, de forma a trabalhar de
forma didática e dinâmica a aplicação de conhecimentos teóricos na prática.
Palavras-chave: Bobina; energia; transformação; gerador.
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ENERGIA LIMPA: UMA FONTE ALTERNATIVA E INESGOTÁVEL
Julio Fernando da Silva
Juliano Xavier de Oliveira
José Eduardo da Silva Neto
Sthefani Rosequini Mattozo
RESUMO

Qual atitude pode-se tomar com base em informações adquiridas sobre novas
técnicas e métodos de geração de energia? Com esse propósito busca-se
apresentar a função de um dínamo, o que há disponível na atualidade e
fornecer informações, por meio de apresentação das melhores técnicas
utilizadas para geração de energia limpa sem geração residual. O momento de
escolha do tema a ser trabalhado, foi de observar o ambiente ao redor assim
como no método científico, e discutir inúmeras possibilidades ao expor
determinada proposta e se a mesma seria exequível. Inúmeras dúvidas e
questionamentos surgiram, e estimular o raciocínio em seu real objetivo foi
inevitável. A sustentabilidade aliada ao conhecimento e com suporte da
tecnologia tende a minimizar os impactos causados pelas consequências da
evolução da sociedade, fator decisivo para a escolha de um método eficaz e
minimamente invasivo no meio ambiente.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Energia; Tecnologia.
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MOBILIDADE SUSTENTÁVEL SOBRE DUAS RODAS
Julio Fernando Da Silva
Juliano Xavier de Oliveira
Jose Eduardo da Silva Neto
Kayane Maciel Branco
Loren Beatriz Matias Jamuchewski
RESUMO

O presente artigo tem objetivo apresentar um projeto com focado na
sustentabilidade e como é aplicação no protótipo em desenvolvimento e
entrega prevista para o final do ano de 2019 por meio de pesquisas cientificas,
pesquisas de campo e analises de resultados. A concretização do trabalho está
na transformação de energia cinética em energia elétrica e disponibilizar como
resultado deste esforço mecânico, a energia limpa e sustentável prontamente
para seu uso imediato em dispositivos eletrônicos.
Palavras-chave: bicicleta; sustentabilidade; energia limpa.
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DRONE DE RECONHECIMENTO E MONITORAMENTO –
MATERIAIS E SOFTWARES
Ryan Lucas Taborda Gonçalves
Luiz Gustavo Camargo da Silva
Gabriele Pereira dos Santos
Halliti Emanuely Reis Marcondes
Paulo Rodrigues da Silva Neto
RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os materiais
e softwares envolvidos no protótipo em andamento, para melhor compreensão
do assunto foram realizadas pesquisas bibliográficas relevantes. Além de
especificações sobre os softwares pertinentes para o desenho técnico
realizado nos mesmos. Observa-se tais pontos citados para melhor
compreensão do projeto. Até o presente momento, conseguiu-se projetar e
imprimir o corpo do Drone, com o suporte da equipe GTMAX obteve-se auxílio
na conversão do desenho do projeto para a linguagem em G-Code. Para
posteriormente, realizar as adaptações de peças, montagem da estrutura, e a
realização dos testes, para entrega no prazo determinado.
Palavras-chave: materiais; softwares; desenho.
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ANÁLISE COMPUTACIONAL PERDA DE CARGA EM
TUBULAÇÃO
Fabio Alves Pupo
RESUMO

O presente trabalho adota a comparação do sistema biológico coração( bomba)
arteira aorta (tubulação), para aplicação de malha simulando computacional
baseada em CFD-(dinâmica de fluido computacional) utilizando o software solid
edge, para o esboço e malha, para a análise de perda de carga.
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DRONE DE RECONHECIMENTO E MONITORAMENTO
Ryan Lucas Taborda Gonçalves
RESUMO

O presente trabalho é direcionado para o conhecimento aprofundado da
história do drone, aplicações em determinadas áreas, os modelos variados de
drones e para que serve cada tipo e pesquisas relacionadas à impressão 3D.
Tudo isso utilizando a pesquisa bibliográfica, apontando os fatos que melhor
servem ao artigo, e expandindo o conhecimento acerca das pesquisas
relacionadas ao assunto; Sobre o protótipo que está em andamento
(progressos e alterações necessárias).
Palavras-chave: História, aplicações, modelos, protótipo.
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CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA – HOVERCHAIR
Angélica Lara Leal
Ana Gabriela Figueiredo
RESUMO

O presente trabalho tem por finalidade apresentar um novo modelo de cadeira
de rodas elétrica, que visa proporcionar as pessoas com mobilidade reduzida,
maior facilidade e autonomia na locomoção. O projeto baseia-se na adaptação
de uma cadeira de rodas manual a um equipamento elétrico
chamado Hoverboard, por isso, foi adotado o nome de Hoverchair. Como
método de pesquisa para este artigo, aplicou-se a pesquisa bibliográfica
realizada a partir de registros disponíveis para recolher e analisar informações
sobre o tema abordado. Através da pesquisa experimental foi possível criar
condições para que o protótipo fosse desenvolvido. O investimento empregado
para a montagem da Hoverchair é consideravelmente baixo comparado ao
custo para aquisição de uma cadeira de rodas elétrica convencional, atendendo
aos objetivos traçados no início do projeto de reduzir o esforço físico
empregado pelo cadeirante durante a locomoção tornando viável
economicamente a aquisição de cadeira de rodas elétrica.
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SMART DRIVE - ADAPTADOR CADEIRA RODAS

Kesley Campos dos Santos
RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo mostrar a construção de um adaptador
de cadeira de rodas para que os portadores de necessidades especiais
consigam se locomover com maior facilidade dentro da instituição. Inicialmente
esta pesquisa é de caráter exploratório, realizada através de pesquisa
bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é elaborada através de material já
publicado e tem por finalidade explicar ou discutir um tema ou problema com
base em referências teóricas já publicadas em livros (GIL, 2004). Possui
também caráter descritivo que, segundo Gil (2004) “tem como objetivo a
descrição das características de uma determinada população”. Em relação aos
procedimentos técnicos a pesquisa é classificada como um estudo de caso.
Conforme Gil (2004), o estudo de caso “consiste em um estudo profundo e
exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e
detalhado conhecimento”. Quanto sua abordagem trata-se de uma pesquisa
qualitativa e quantitativa. As etapas foram seguidas de maneira satisfatória pois
até o momento a parte estrutural encontra-se finalizada e o protótipo encontrase na fase de testes.
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SUPORTE PARA PROCESSO DE SOLDAGEM MIG
João Victor Sandrino Ribeiro
Fernando Lima
RESUMO

Identificamos como desvantagem comum em todos os processos de solda a
oscilação da qualidade e os riscos de segurança que o processo oferece ao
operador. Portanto, um exemplo de melhoria em todos os tipos de soldagem é
a melhoria dos processos utilizando CNC (Comando Numérico
Computadorizado). Fazendo uma comparação, podemos ver que na década de
90 as indústrias automobilísticas tiveram a ideia de mudar as soldas manuais
por computadorizadas, obtendo um aumento muito significativo na produção,
visto que reduziram o tempo gasto para a realização dos processos,
diminuíram a demanda de mão de obra humana e obtiveram mais constância e
qualidade nos serviços. Observando a soldagem feita por mãos humanas,
podemos claramente perceber que ocorrem variações na qualidade da peça,
oscilações na distância da chama e da peça, por motivos os quais não podem
ser controlados. Por exemplo: tremores involuntários, respiração, etc... A
proposta do nosso trabalho é criar um suporte para auxiliar iniciantes facilitando
a soldagem, tornar uma solda mais uniforme, melhorando a qualidade e
agilizando o processo. Pode ser utilizado em indústrias de grande e médio
porte como também para pessoas autônomas para soldagem em uma
superfície plana, unindo duas partes. Esse suporte deve possuir algumas
regulagens como a altura da tocha em relação ao material de soldagem, o
ângulo em que vai ser feita a solda e a distância em que a tocha deve-se
mover para efetuar o processo seja de uma trinca ou até mesmo um buraco a
ser preenchido com solda. Basicamente esse suporte seria uma estrutura
retangular, que pode ser feita de vários tamanhos dependendo de cada
aplicação, essa base retangular deve possuir um sistema de rosca em todos os
lados, inclusive roscas nos pés da estrutura para regulagem da altura em que a
tocha vai ficar do material. Os principais objetivos dessa estrutura e a
simplicidade de sua fabricação e baixo custo tanto de matérias quanto a mão
de obra para ser produzida. Fácil utilização, fácil regulagem, baixo custo. Mas
também pode ser feita uma estrutura parecida porém mais complexa utilizando
motores de passo uma placa controladora, drivers e criar uma máquina de
solda cnc (controle numérico computadorizado). Nesse processo cnc o projeto
deve ser bem elaborado pois tudo deve ser controlado através de algum
comando programado, a quantidade de material depositado para efetuar a
soldagem a quantidade de gás, amperagem, velocidade da solda, a área
necessária a ser preenchida com o material, ou até mesmo sensores que
identifiquem um material com um defeito como uma trinca por exemplo e efetue
a solda através da programação feita e controlada através de uma
programação feita no computador. O processo cnc não é tão viável quanto o
primeiro processo apresentado mas em questão de qualidade agilidade e
comodidade de quem efetua o processo. Um processo inovador pois não utiliza
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o trabalho humano diretamente na soldagem. Até por questão de saúde, todos
os processos de soldagem são prejudiciais à saúde pelos gases que são
liberados durante o processo. Nesse caso pode ser feita uma cabine de
soldagem onde o (operador) da máquina à controle de fora da cabine assim
não entrando em contato com os gases liberados nem o calor e a radiação
emitida. O processo cnc visa saciar o mercado que a cada dia quer inovação
comodidade e tecnologia.
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TRATAMENTO TÉRMICO ENTRE AÇOS HARDOX E AÇOS
CARBONO 1045
Erik Dias de Moraes
Rodrigo Lima
RESUMO

O presente trabalho é apresentado com o objetivo de comparar o tratamento
térmico de aços que cumprem os requisitos de dureza e avaliar os resultados
em relação a dureza Brinell. Os aços utilizados foram Hardox 500 e 550
temperados e aço carbono AISI SAE1045 na forma encruada e forma
temperada. A partir dos ensaios constatou-se a melhora de dureza na
laminação a 40.
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AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL UTILIZANDO ARDUINO
Pablo Henrique Gomes
RESUMO

Este artigo demonstra a possibilidade da realização de uma automação
residencial utilizando de uma plataforma open-source, ou seja, que possui sua
tecnologia aberta o que possibilita o desenvolvimento de um projeto com custo
reduzido com o objetivo de tornar essa tecnologia acessível a varias classes
social. Tendo em vista que a mesma pode auxiliar pessoas com alguma
dificuldade de locomoção tornando algumas atividades rotineiras mais praticas.
Além de disponibilizar uma plataforma online a qual possibilita que o utilizador
possa realizar comandos remotamente de onde estiver.
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SINTETIZAÇÃO DE MEMBRANA RETICULADA EM SOLUÇÃO
DE (CaCl2) A PARTIR DE ALGINATO DE SÓDIO COMO
MATERIAL DE REVESTIMENTO: ÁGUA ENCAPSULADA
Allan Fernando Oliveira
Julio Marcos Gomes Ribeiro
Bruno de Oliveira Chagas
Thomas Wolski
RESUMO
O presente trabalho apresentado é baseado na inovação tecnológica
relacionada ao plástico; um polímero moldável; cuja matéria prima principal e
mais utilizada provém de constituintes do petróleo, uma fonte fóssil. No
entanto, devido a questões de aspectos e impactos ambientais e sociais
gerados pelo mesmo no meio ambiente, como descarte incorreto em rios e
solos, devido suas características de longo tempo para se decompor e
liberação de componentes tóxicos; estes materiais quando encontrados em
locais inadequados causam somente transtornos e até mesmo a morte de um
sistema, como é o caso das embalagem PET para água, derivado do petróleo.
Todavia, em contrapartida a isso, estudos relacionados a uma tecnologia
alternativa se dispõe de componentes provenientes de fontes renováveis e
sustentáveis; como são o caso dos polímeros naturais (biopolímeros),
encontrados na própria natureza com características atóxicas, biocompatíveis,
biodegradáveis, baixo custo, resistência mecânica e disponibilidade. O
alginato de sódio é um reagente cujas características são impressionantes
para adequações na formação de biofilmes, biomembranas e biocapsulas de
revestimentos para embalagem, isto é, quando misturado com uma solução de
caráter iônico, o cloreto de cálcio ou benzenoato de cálcio, promovendo o
processo de extrusão físico-química; onde dissolve-se o alginato de sódio em
água e reticula-se a cadeia devido carga bivalente do cátion cálcio da solução
aquosa de cloreto de cálcio; ordenando a cadeia desordenada do alginato de
sódio e deixando-a com características de um hidrogél, a qual tem
apresentado diversas aplicações com excelentes resultados obtidos para sua
aplicabilidade.
Palavras-chave: Água; Plástico; Capsula.
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PRODUÇÃO
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ANÁLISE DE FALHA DE UMA LINHA DE RECALQUE DE ÁGUA
EM UMA INDÚSTRIA DO SETOR DE CELULOSE E PAPEL
Guilherme Afonso Mendes
RESUMO
Os sistemas industriais de fluidos, são construídos para satisfação de
requisitos do processo, baseados na aplicabilidade dos equipamentos e
suprindo as necessidades de deslocamento de produtos. As bombas são
máquinas que permitem o transporte de fluidos dentro de processos,
comumente encontrados nas indústrias. As bombas centrifugas são mais
utilizadas por oferecer estabilidade no bombeamento do produto, sem
variações de pressão. Seu princípio de funcionamento utiliza de pás para
transferência de energia mecânica para impulsionar o fluido. Se tratando de
máquinas, assim como todas as outras, as bombas centrifugas apresentam
limitações quanto a sua operação, a partir disso pode gerar falhas, causadas
principalmente por funcionamento em condições fora dos limites de operação
para tal processo. Portanto o presente trabalho tem como objetivo a análise de
falha de uma linha de recalque de água em uma indústria de celulose e papel.
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ESTUDO DA IMPLANTAÇÃO DO RFID “Radio Frequency
Identification” NAS FABRICAS DE PAPEL
Marcio Rodrigo Doria
RESUMO

A tecnologia vem ganhando cada vez mais espaço em atividades comuns do
nosso dia a dia. O grande crescimento no uso de tecnologias por radio
frequência (RFID) aliado a busca de desenvolvimento de serviços que facilitam
o dia a dia do usuário, fizeram com que o conceito de internet das coisas (IOT)
se tornam um dos conceitos mais importantes da ultima década. Seguindo os
conceitos do uso e aplicação do RFID “Radio Frequency Identification”, usado
na logística de empresas do ramo de papel, que, com a parceria de seus
clientes que usam seus papéis como matéria prima principal e com compra da
mesma física. O sistema pode ser implantado nas seguintes empresas e
também fazendo parceria com uma transportadora o processo se realizara de
forma satisfatória. Sendo assim a empresas terão em logística mais eficiência
em questão de qualidade de material, menores erros humanos no momento do
embarque e agilidade para a liberação dos caminhões que saem da expedição
e entram no deposito do cliente.
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APLICAÇÕES DE UM BRAÇO ROBÓTICO NO SETOR
INDUSTRIAL, COMERCIAL E EDUCACIONAL
Lucas Henrique da Silva
Vitor Gabriel Santos Sousa
Hermano Ranieri Quirino Kubaski
Gustavo Henrique da Silva
Weslley Costa Bueno
RESUMO

Os braços robóticos têm diversas funcionalidades que vão desde mover
pequenos objetos até grandes partes de automóveis, também possuem a
capacidade de realizar movimentos repetitivos com alta precisão ou soldas
complexas de excelente qualidade. O objetivo desse trabalho é discorrer sobre
as aplicabilidades de um braço robótico no setor industrial, comercial e
educacional. Foram selecionados dois métodos de pesquisa, o método de
pesquisa descritiva foi utilizado já que o objetivo é descrever algumas das
muitas aplicações do braço robótico na indústria bem como suas vantagens
nesses setores e o método de pesquisa exploratória serviu para que fosse
possível chegar aos conhecimentos que são necessários para o
desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa foi feita majoritariamente em sites e
em artigos disponíveis on line referentes ao assunto. Os resultados apresentam
diversos fatos a respeito das aplicações dos brações robóticos e da sua
importância nesses nichos nos quais ele é aplicado.
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INDÚSTRIA 4.0: UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA SOBRE OS
PILARES DA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
Guilherme Siqueira Da luz
Ronan José Almeida
RESUMO

A Indústria 4.0 representa um grande avanço tecnológico industrial, visando à
proliferação de dispositivos inteligentes e a comunicação sem interferência
humana ao longo de todo processo da indústria, difundindo o mundo físico ao
digital. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo conceituar a
evolução histórica da revolução industrial até se chegar na Quarta revolução
industrial (ou Indústria 4.0) e mapear na literatura quais são os principais
pilares da Indústria 4.0. Para atingir os objetivos foi realizada uma revisão
bibliográfica baseada em publicações de autores sobre o tema. Desta forma,
foram identificados nove pilares que compõem a indústria 4.0, são eles: Big
Data Analytics, Computação em nuvem, Integração de Sistemas (vertical e
horizontal), Internet das coisas, Manufatura Aditiva Realidade Aumentada,
Robôs Autônomos, Segurança Cibernético e Simulação.
Palavras-chave: Indústria 4.0,Quarta Revolução Industrial; Pilares da Indústria
4.0.
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APLICAÇÃO DE LODO DE ETA NA MANUFATURA DE TIJOLOS
SOLO-CIMENTO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO
DO LODO GERADO PELOS DECANTADORES DA ETA DA
EMPRESA DE PAPEL E CELULOSE DA CIDADE DE TELÊMACO
BORBA
Guilherme Siqueira Da luz
Ronan José Almeida
RESUMO

Tornam-se cada vez mais necessários estudos que contribuam para a
diminuição e lançamento inadequado de resíduos no ambiente natural,
causando danos em longo prazo à fauna e flora. Um dos processos para
redução dessa problemática vem a ser pesquisas e experimentos com os
resíduos gerados para potencializarem na incorporação e manejo de outros
materiais. Sendo assim o presente trabalho tem o objetivo de potencializar o
resíduo gerado pelos decantadores da estação de tratamento de água (ETA)
da empresa de papel e celulose da cidade de Telêmaco Borba, para serem
incorporados no manejo de tijolos solo-cimento como alternativa de destino
final. Para se chegar ao objetivo foram realizadas pesquisas bibliométricas,
embasamentos teóricos com o mesmo propósito do presente trabalho,
realizado acompanhamento da geração do resíduo e coleta para a realização
experimental do mesmo no laboratório da Faculdade de Telêmaco Borba, onde
se buscou alcançar todas as características necessárias do resíduo para a
incorporação no manejo de tijolos solo-cimento de acordo com a NBR 8491/84requisitos para fabricação de tijolos solo-cimento. Ao termino dessas etapas o
presente trabalho apresenta os resultados da caracterização, como também a
confecção de protótipos para a avaliação final do resíduo na incorporação e
manejo de tijolos solo-cimento. Vale ressaltar que as pesquisas abordam dados
satisfatórios em relação ao uso dos resíduos gerados em processo de
tratamento de água. Sendo assim, se torna importante o avanço com os
estudos dos resíduos gerados em ETA’s, para que os mesmos possam ter um
destino sustentável e ecologicamente adequado.
Palavras-chave: Potencial de utilização, Lodo de ETA, Tijolo solo-cimento.
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IMPACTO DAS DIFERENTES CLASSES DE MATERIAIS EM
UMA PLANTA DE GERAÇÃO DE HIDROGÊNIO ATRAVÉS DA
ELETRÓLISE DA ÁGUA
Gabriel Kum de Oliveira
RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo de analisar através da pesquisa
qualitativa a composição e as propriedades físicas, químicas e mecânicas de
materiais utilizados na construção de uma planta de geração de hidrogênio
através da eletrólise da água. Os materiais estudados serão o concreto, que
será utilizado como base da planta, aço inoxidável 316 que será utilizado como
corpo do reator e o Politetrafluoretileno mais conhecido como teflon, que será
utilizado como tampa do reator. Os materiais citados compõem as diferentes
classes de materiais: cerâmica, metal e polímero, respectivamente, com o
intuito de comparar e analisar a diferença entre aplicação e as propriedades
que cada material possui e o impacto de cada um durante a operação da planta
de geração de hidrogênio.
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ERGONOMIA: APRESENTANDO O MÉTODO NIOSH
Jéssica Marcely Sutil de Oliveira
Larissa Ubaldo Ostapechem
RESUMO

Diante de um cenário competitivo e de inovações tecnológicas, o sistema
organizacional e ambiente de trabalho sofrem mudanças, trazendo obstáculos
que podem afetar de forma direta ou indireta o trabalho e a saúde dos
trabalhadores. Esses obstáculos estão relacionados a ergonomia, as condições
de trabalho. Assim, a ergonomia presa pela saúde, bem estar físico e mental
dos trabalhadores, buscando por métodos e análises ergonômicas que
possibilite a adequação do trabalho as particularidades psicofisiológicas desses
colaboradores. Desta forma, o presente trabalho é apresentado como uma
pesquisa bibliográfica, a qual teve por objetivo abordar conceitos sobre
ergonomia, bem como, apresentar e possibilitar a compreensão do
funcionamento da ferramenta de análise ergonômica do trabalho (AET)
NIOSH, levando em consideração o quanto esta contribui significativamente na
detecção de riscos, prevenção de lombalgias relacionadas ao levantamento e
transporte manual de cargas, produtividade e resultado final da organização.
Palavras-chave: Ergonomia; NIOSH; Análise ergonômica do trabalho (AET).
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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE
CONTROLES DE ESTOQUE: UM ESTUDO DE CASO NO SETOR
DE MANUTENÇÃO EM UMA EMPRESA MADEIREIRA
LOCALIZADA NO SUL DO PARANÁ
Jéssica Marcely Sutil de Oliveira
Larissa Ubaldo Ostapechem
RESUMO

Para se alcançar um controle de estoque satisfatório é preciso focar nos
processos e agir diretamente nos problemas existentes, aplicando
corretamente ferramentas, abordando conceitos básicos, definindo todos os
tipos de demandas e estoques, apresentando as análises com indicadores em
busca de resultados e melhorias, mostrando a satisfação de clientes e a
redução de custos. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo
mostrar as contribuições das ferramentas de gestão de estoques em um setor
de manutenção. A metodologia utilizada neste trabalho foi pesquisa
exploratória visto que foi feito um levantamento teórico acerca desta temática.
Também pode ser considerado como estudo de caso levanto em consideração
que foi analisado o cenário de uma empresa específica. Neste contexto este
trabalho propõe a gestão de estoques como ferramenta para aperfeiçoar os
resultados no setor de manutenção. Pretende-se apresentar as principais
ferramentas de gestão de estoques para que empresas madeireiras, mais
especificamente no setor de manutenção, afim de que possam aplica-las e
obter resultados significativos, mostrando sua eficiência tanto nos custos como
na redução de perda de produtos. Inicialmente estão sendo aplicados os cinco
sensos e posteriormente serão implementadas outras ferramentas de controle
de estoque citadas neste trabalho. Palavras-chave: controle de estoque;
manutenção; qualidade; indústria madeireira.
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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE
BLOQUEIO DE SEGURANÇA EM UMA INDÚSTRIA DE
CELULOSE
Alan Henrique Oliveira
RESUMO

O Brasil encontra-se em um cenário onde o número de acidentes de trabalho
está reduzindo gradativamente devido a várias ações de segurança e saúde na
prevenção de acidentes de trabalho, porém é necessário que as empresas
incentivem cada vez mais os programas e iniciativas para combater os
acidentes. Apesar de as empresas terem procedimentos de segurança,
obrigatoriedade de utilização de EPI’s e incentivo a cultura de segurança,
algumas ações ainda são burocráticas ou ineficientes. Para tanto, o objetivo
desse trabalho é propor um procedimento de bloqueio de equipamentos e
máquinas para auxiliar os operadores no processo de liberação de serviço para
a manutenção ou inspeção. Com a criação do procedimento de bloqueio de
segurança, pode-se observar que o documento pode facilitar o dia a dia dos
operadores e ajuda a reduzir ou evitar potenciais acidentes.
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A CERTIFICAÇÃO ISO 14001: ANÁLISE DO CENÁRIO DE
GRANDES EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
– PR
Marcio Rodrigo Doria
Anderson Mercer dos Santos
RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo traçar um panorama das empresas que
possuem a NBR ISO 14001 e um sistema de gestão ambiental no município de
Telêmaco Borba-PR Brasil, a base do panorama é feita através de uma
abordagem informativa por meio de um questionário de pesquisa com os
gestores de cada empresa pesquisada,aos quais são abordados os principais
pontos positivos e negativos da implantação da NBR ISO 14001, a elaboração
do questionário de pesquisa é a do método de questionário tipo survey, para a
realização e levantamento dos dados que através de uma análise detalhada
dos mesmos indicara os principais pontos positivos e negativos que a
certificação da NBR ISO 14001 trará para a empresa certificada. Deste modo
também por meio deste questionário de pesquisa,além de realizar uma análise
das quais empresas já possuem a NBR ISO 14001 no município,também é
abordado os principais pontos em que as empresas do município não buscam
a opção da certificação ambiental da NBR ISO 14001.Os questionários de
pesquisas foram enviados para as empresas e após o feedback das mesmas
foi realizado as conclusões e levantamento dos dados o que permitiu analisar
os pontos positivos e negativos que a NBR ISO 14001 onde um sistema de
gestão ambiental bem implantado trará para as empresas que optarem pela
realização da pesquisa.
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APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE PARA
REDUÇÃO DE QUEBRAS DE BOMBAS CENTRIFUGAS E
SELOS MECÂNICOS NA ÁREA DE EVAPORAÇÃO DE UMA
FÁBRICA DE CELULOSE E PAPEL
Rafael Ferreira
Felype Rodrigues Moreira
RESUMO

Com a constante necessidade de aumento da produtividade no setor papeleiro,
plantas indispensáveis como a evaporação, necessitam de uma maior
disponibilidade, aumento na eficiência de seus equipamentos com foco no
desenvolvimento sustentável, e com impacto ambiental mínimo. A planta de
produção de papel em Telêmaco Borba, tem o desafio de reduzir quebras dos
selos nas bombas da evaporação e minimizar os impactos ambientais, e o
aumento da eficiência dos evaporadores. Ocorrências como parada da planta
de evaporação devido aos grandes vazamentos pelos selos mecânicos da
evaporação, tem impacto direto no cumprimento de metas de produção, pois a
evaporação faz parte de um ciclo que quando para, desfaz o ciclo de
recuperação do licor negro e aumenta os custos com consumo de óleo e soda.
Buscando-se resolver este problema, utilizou-se a metodologia “Roteiro de
redução de Quebras” e ações foram implantadas nas bombas que
apresentavam a maior frequência de ocorrências de quebras dos selos
mecânicos e que de forma direta ocasionavam a parada da planta. Baseado na
ideia de reduzir o número de quebras, teve um aumento no MTBF, das bombas
de 60 dias para 296 dias, ações tecnológicas, melhoria de projeto, e redução
no impacto ambiental foram horizontalizadas em toda a fábrica.
Palavras-chave: Evaporação, selos mecânicos, Ferramentas da qualidade.
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IMPACTOS DA APLICAÇÃO DOS PASSOS 0, 01 e 02 DO PILAR
DE MANUTENÇÃO PLANEJADA DA TPM EM UMA INDÚSTRIA
MADEIREIRA
Rafael Ferreira
Felype Rodrigues Moreira
RESUMO

A busca pela eficiência e redução de custos para ser mais competitivos nos
mercados atuantes é uma das primícias para as empresas madeireiras da
região, o departamento de manutenção é uma área de atuação estratégica que
precisa atingir os objetivos, afim de, auxiliar na sustentação da estratégia das
organizações, verificando que existe elevado potencial de melhoria nesses
setores o estudo de caso visa medir os impactos através da aplicação dos
passos 0, 01 e 02 do pilar de Manutenção Planejada do TPM (Manutenção
Produtiva Total), com tudo espera-se melhorar os resultados do setor de
manutenção e auxiliar sucintamente a empresa a alcançar seus objetivos. Este
trabalho avalia aplicação dos primeiros passos da TPM no departamento de
manutenção de uma indústria madeireira na perspectiva de reduzir perdas e
melhorar o processo. Os resultados prévios alcançados com as ferramentas
aplicadas do pilar de Manutenção Planejada da TPM se mostraram
satisfatórios, demonstrando que tal ferramenta permite alcançar eficiência e
economia no processo.
Palavras-chave: Manutenção; TPM; Resultados.

203

LOGÍSTICA REVERSA E A APLICAÇÃO DE PNEUS PARA A
FABRICAÇÃO DE ASFALTO
Alan Henrique Oliveira
Leticia Marcondes
RESUMO

A logística reversa é uma área em crescimento no Brasil, ainda mais após
2010, onde a Lei nº 12.305 foi sancionada e a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) foi regulamentada; isso determina as diretrizes que precisam
ser seguidas em nível nacional para o tratamento de resíduos sólidos. Neste
artigo estudamos o problema da destinação incorreta de resíduos de pneus,
com o objetivo de através de estudos bibliográficos, explicar uma das formas
alternativas que o pneu pode ter que é ser usado para fabricar asfalto, a
pesquisa expõe mais de um caminho existente para utilização de pneus
inutilizáveis.
Palavras-chave: logística reversa; resíduos sólidos; resíduos de pneus.
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A IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DE RISCOS EM
PROJETOS
Hellen Christine de Paula Carneiro
Ana Paula Ribeiro
RESUMO

O gerenciamento de Riscos em projetos tem por objetivo identificar e realizar a
análise as respostas de fatores de risco ao longo da vida de um projeto. Um
dos benefícios desse processo é garantir que o grau, o tipo e a visibilidade do
gerenciamento dos riscos sejam proporcionais tanto aos riscos como a
importância do projeto para a organização e para outras partes interessadas.
As ferramentas utilizadas na definição de riscos são Brainstorming,
questionários, testes e estudos. Depois de se ter identificado os riscos do
projeto, é realizado a análise qualitativa dos riscos, este é o processo de
priorização dos riscos para análise ou ação adicional através da avaliação e
combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto, ao final do processo
são definidos e acompanhados os riscos. Verificando a importância do
gerenciamento de riscos em projetos, se demonstra que o gerenciamento de
riscos merece um estudo explanado, de modo que se possa ser esclarecido os
conceitos, elencado as vantagens do gerenciamento de riscos, e expostos os
principais métodos utilizados para identificar os riscos em um projeto durante
seu planejamento e execução. Na metodologia foi empregada uma analise
sistemática de literatura em artigos e livros.
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ANALISE DA PERFORMANCE DE EMBARQUE NOS PONTOS
DE EXPEDIÇÃO DE UMA INDÚSTRIA DE PAPEL DO SUL DO
PAÍS
Ricardo Carneiro
RESUMO

Este trabalho tem como objetivo estudar os fatores influenciadores do tempo de
carga e problemas com a armazenagem em uma indústria de papel do sul do
país. Identificando os pontos que interferem no desempenho de embarque,
poderão ser aplicadas ferramentas das qualidades, as quais possibilitarão a
minimização dos fatores que afetam a performance de embarque, aumentando
o nível de satisfação de fornecedores logísticos, melhorando acuracidade de
entregas e armazenagem.
Palavras-chave: armazenagem; logística; tempo de carga.
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APLICAÇÃO DA FERRAMENTA FLUXOGRAMA NO PROCESSO
DE ORÇAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PEÇAS NO
ESTOQUE EM UMA EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS PESADOS
Waleska Stefanni dos Santos Terraz Fortes
Maikon Vinícius Faria
Vitor Hugo dos Santos Filho
Tatiane Teixeira

RESUMO
Com o constante crescimento da competitividade pela qualidade e
desempenho de seus produtos, as organizações têm investido cada vez mais
na implantação de sistemas de gestão da qualidade, e com isso, na utilização
de técnicas e ferramentas que auxiliam neste processo. Dentre as ferramentas
básicas da qualidade, uma das mais utilizadas para garantir o melhor
desempenho e padronização das atividades realizadas durante todo o
processo de produção é o fluxograma, pois trata-se de uma ferramenta visual e
de fácil compreensão por parte de todos os envolvidos durante os processos
nele descritos. Considerando todos os benefícios da implantação do
fluxograma, este trabalho teve como objetivo desenvolver uma Fluxogramação
do processo de orçamento e disponibilidade de peças no estoque de uma
empresa responsável pela assistência técnica e manutenção de veículos
pesados, visando propor melhorias de otimização e padronização do processo.
Para isso foram realizados estudos bibliográficos sobre os conceitos de gestão
e ferramentas da qualidade, e das etapas do processo de implantação do
fluxograma. A partir dos conhecimentos adquiridos foi possível analisar e
desenvolver a Fluxogramação, identificando os principais pontos de melhoria
para empresa. Ao final do estudo, verificou-se ganho para empresa
principalmente na gestão de tempo e diminuição dos retrabalhos, atendendo a
proposta da pesquisa, comprovando que o fluxograma permitiu a visualização
clara das atividades, e também, o entendimento da importância de respeitar
todas as etapas descritas, evitando assim, retrabalhos ou gargalos durante os
processos.
Palavras-chave: Gestão
Fluxogramação.
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PROJETO PARA REDUÇÃO DO DESPERDÍCIO DE EFLUENTES
EM UM SISTEMA DE ABRANDAMENTO DE ÁGUA DE UMA
INDÚSTRIA QUÍMICA DO INTERIOR DO PARANÁ
Arlen Roberto Santos
RESUMO

Atualmente, a futura escassez da água tem sido fortemente discutida em
diversos países. De fato, este tema tem mobilizado vários órgãos
governamentais para criação de programas de economia de água como por
exemplo, campanhas de conscientização de uso correto da água no âmbito
doméstico. Também empresas em geral, tem desprendido esforços para
contribuir com a economia de água, através de otimização de seus processos.
Alinhado a esse cenário, o presente trabalho, visa contribuir com a economia
de água de uma indústria de produtos químicos do interior do Paraná, que
atualmente desperdiça quantia considerável de água no processo de
regeneração do sistema de abrandamento, descartando a mesma como
efluentes líquidos. Efluentes líquidos se define como resíduos industriais
líquidos provenientes das atividades industriais, que são lançados de volta à
natureza. A metodologia consiste na pesquisa e aplicação de um sistema de
controle de vazão da bomba de água, possibilitando assim, bombear apenas a
quantidade de água demandada no processo de regeneração, e
consequentemente reduzir o desperdício da mesma.
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APLICAÇÃO DO BUSINESS MODEL CANVAS NO SISTEMA DE
REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE
Gleyson Vienscoski
Resumo

O presente trabalho apresenta uma pesquisa voltada para a aplicação do
“Business Model Canvas” no Sistema de RNC com o intuito de incrementar no
seu planejamento estratégico, de forma eficaz e eficiente o apontamento e
resolução dos problemas apresentados no dia a dia da empresa, buscando
assim evitar que os problemas venham a se repetir, gerando desta forma
melhorias nos processos internos da empresa bem como a satisfação total dos
seus clientes internos e externos, gerando valor para o negócio. O estudo
avaliou também a importância desta ferramenta na obtenção de maior garantia
de sucesso nos resultados da empresa, bem como a otimização das
ferramentas da Qualidade, que visão sempre a melhoria continua. Desta forma
pudemos incluir no novo software de RNC, esta melhoria, que está sendo bem
aceito, pelos usuários em virtude da facilidade de utilização, com isso o objetivo
da mesma tem sido alcançado com muita eficiência, pois tem trazido boas
ideias, que estão sendo colocadas em práticas, e que já começam a trazer
inúmeros benefícios nos processos da empresa.
Palavras-Chave: Business Model Canvas, Implantação, Sistema de RNC,
Proposta de Valor.
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ENGENHARIA QUÍMICA
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EXTRAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS: PROCESSO EXTRATIVO
VIA HIDRODESTILAÇÃO COM VARIAÇÃO DO TRATAMENTO
DA MATÉRIA-PRIMA
Theyziele de Souza Chelis
RESUMO
Os óleos essenciais são extraídos das plantas aromáticas por meio do
processo de destilação, podendo ser via hidrodestilação, arraste de vapor, ou
água e vapor. Os meios de extração são variados e tem seu rendimento
alterado de acordo com a forma que a matéria prima é tratada antes do
procedimento de extração. Esse trabalho visa apresentar os procedimentos de
extração de óleo essencial de gengibre e de limoneno utilizando como base a
literatura, e realizando experimento laboratorial tendo como matéria prima o
gengibre e a casca de laranja. Óleos essenciais são utilizados na indústria de
perfumaria, cosmética e farmacêutica como base para seus produtos. O
aumento da demanda devido aplicação de óleos essenciais faz com que seja
necessário ampliar os conhecimentos das técnicas existentes para sua
obtenção, visando maior aproveitamento de recursos, maximizando o
rendimento e garantindo a qualidade do material obtido. Com a análise dos
procedimentos utilizados busca-se demonstrar qual o melhor procedimento a
ser aplicado para alteração de escala de laboratorial para uma planta piloto de
extração de óleo essencial
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CÉLULA ELETROQUÍMICA
Nayara Amany Dobzinski
Leticia Rodrigues
Vaniele Oliveira de Melo
RESUMO

O presente trabalho refere-se à Célula Eletroquímica que é um dispositivo
capaz de gerar energia elétrica a partir de reação química ou facilitar reações
químicas através da introdução de energia elétrica, o tipo de célula abordada
neste trabalho são células fotovoltaicas orgânicas. Essas células quando
expostas aos raios solares, os elétrons do material semicondutor são postas
em movimento, deste modo gerando a eletricidade. O Brasil possui um grande
potencial para gerar eletricidade a partir do sol, pensando nisso o objetivo da
realização dessa atividade é explorar e explicar como funciona a Célula
Eletroquímica a partir da energia fotovoltaica, e fazer uma célula fotovoltaica
orgânica, a fim de gerar uma tensão em menor escala, o que possibilita a
geração de energia caso a célula seja montada em larga escala, para isso foi
utilizado Dióxido de Titânio (TiO2), Corante (chá de hibiscus), Grafite, Lâmina
Laboratorial, placa de metal e Solução de Iodo, testando na luz solar, e
também uma cabine de luz para avaliação visual de cores como na presença
de radiação ultravioleta (UV), iluminação D65 (simulador da luz do dia no
hemisfério Norte), iluminação TL84 (iluminante fluorescente de banda estreita
utilizado na Europa), iluminante A (representa uma lâmpada incandescente
com filamento de tungstênio) e iluminante CWF (reproduz uma luz fluorescente
comercial de banda larga). A tensão obtida com a placa de metal exposta a luz
solar foi de 0,53 V como, na cabine de luz o melhor resultado obtido foi de 0,47
V com a luz do iluminante CWF e Iluminante D65 com 0,44 V que representam
respectivamente uma luz fluorescente comercial. Quanto maior for a
intensidade da luz incidente na célula maior será a tensão produzida, dessa
forma com a emissão da luz solar após 20 minutos exposta obteve uma maior
tensão.

212

CARACTERIZAÇÃO DA CELULOSE NANOCRISTALINA COM
DIFERENTES MÉTODOS DE OBTENÇÃO
Otávio Farias
RESUMO

O objetivo deste estudo será caracterizar a celulose nanocristalina obtida por
diferentes métodos de obtenção. Será utilizada polpa kraft de fibras primárias
de Eucalyptus branqueada. A nanocelulose produzida nesse estuda irá possuir
três métodos diferentes de obtenção, sendo que as variações ocorrerão no prétratamento, o primeiro método será utilizado a celulose branqueada sem prétratamento e em seguida será feita a hidrólise ácida, o segundo método será
utilizado a celulose branqueada com um tratamento alcalino e em seguida será
feita a hidrólise ácida, o terceiro método será utilizado a celulose branqueada
com um tratamento alcalino forte (mercerização) e em seguida será feita a
hidrólise ácida. As amostras serão analisadas e caracterizadas e espera-se
saber qual dos três métodos terá um maior grau de cristalinidade e melhores
propriedades.
Palavras-chave: Nanocelulose; CNC; Obtenção.
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DESENVOLVIMENTO DE UM MÓDULO EXPERIMENTAL PARA
O ESTUDO DE CONTROLE DE PROCESSOS
Rubia Santos
RESUMO

Levando em consideração o grande avanço tecnológico das últimas décadas
dentro da área de controle de processos para buscar maiores eficiências, que
retorne mais lucros com segurança e estabilidade dentro da indústria, a
aprendizagem das ferramentas de controle de processos passa a ter uma
necessidade de ser desenvolvida e compreendida pelos alunos de engenharia
química. Assim, este trabalho tem o objetivo de desenvolver um módulo
experimental para inicialmente fazer controle de temperatura, utilizando a
plataforma Arduino Uno e, posteriormente, tornar o módulo experimental
acessível e comandável por intermédio da internet, visando a utilização da
mesma na disciplina de controle de processos industriais no curso de
engenharia química.
Palavras-chave: Arduino Uno, Controle de processos, Laço de controle.
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A INFLUÊNCIA DA ENZIMA CELULASE NAS PROPRIEDADES
FÍSICO-MECÂNICAS DO PAPEL
Greiciane dos Santos
RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo avaliar os efeitos da enzima celulase
endoglucanase na superfície das fibras celulósicas curtas branqueadas, bem
como o impacto destes efeitos durante o refino. Após tratamento enzimático
que será realizado em laboratório sob condições controladas, as polpas secas
serão submetidas a refino em um refinador do tipo Bauer em níveis de energia
variados. Os resultados serão avaliados por meio de ensaios físico-mecânicos
realizados em folhas manuais formadas em laboratório.
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OZONIZAÇÃO SEGUIDA DE FILTRAÇÃO PARA A REMOÇÃO
DE FERRO E MANGANÊS DA ÁGUA COM COMPARAÇÃO
ENTRE FILTRO DE AREIA E DE CARVÃO ATIVADO
Débora Emboaba
RESUMO

Este trabalho investigou a eficiência da ozonização e de dois tipos de material
filtrante no tratamento de água sintética contendo ferro e manganês,
observando a remoção dos parâmetros: cor aparente, turbidez, ferro total e
manganês total, bem como a adequação das amostras tratadas quanto ao
padrão brasileiro de potabilidade da água. O estudo foi conduzido em duas
etapas. Primeiro, dois tipos de amostras com diferentes proporções de ferro
para manganês, amostra A (1 mg Fe L-1 + 4 mg Mn L-1) e B (3 mg Fe L-1 + 4
mg Mn L-1), foram submetidas a três diferentes faixas de pH (ácida, neutra e
alcalina) e ozonizadas sob três níveis de produção de ozônio (mínima, média e
máxima produção do equipamento), sendo cada ensaio realizado em triplicata.
Posteriormente, novas amostras A e B foram ozonizadas sob condições ótimas
e submetidas à filtração em dois diferentes meios granulares: areia e carvão
ativado granular. Concluiu-se que a ozonização em pH neutro e produção
mínima de ozônio proporcionaram os melhores resultados de oxidação de
manganês, para ambas as amostras. Para a amostra A, nenhum dos materiais
filtrantes possibilitou o alcance dos padrões de potabilidade dos parâmetros
avaliados; já para a amostra B, os dois materiais filtrantes proporcionaram
eficiência suficiente para que os resultados de turbidez e ferro atendessem aos
limites estabelecidos pela legislação. Contudo, em relação à cor aparente e à
concentração de Mn, só foi possível o enquadramento ao valor máximo
permitido pela legislação quando a amostra foi filtrada em carvão ativado
granular.
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APLICAÇÃO DE CONCEITOS DE ADMINISTRAÇÃO DA
PRODUÇÃO EM UMA INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE
Ricardo da Costa Brizola
RESUMO

Este trabalho apresenta a primeira parte de uma pesquisa exploratória, onde é
demonstrado o conceito de administração da produção, a sua importância no
gerenciamento de produtos e serviços prestados, as variáveis comuns no
desempenho da produção, e o uso da Gestão da Qualidade Total (TQM) para
atender as necessidades dos clientes. Também são apresentadas as principais
ferramentas da qualidade utilizadas para alcançar bons resultados, e a relação
destas ferramentas com o ciclo PDCA, método muito utilizado pelas empresas
para buscar o melhoramento contínuo de seus processos. E por último, é
mostrado o OEE, um indicador cada vez mais usado pelas indústrias para
medir a eficiência de seus processos, quantificando sua performance
operacional, disponibilidade dos equipamentos e a qualidade alcançada.
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IMPACTOS DE CLORETO E POTÁSSIO DAS CINZAS EM
CALDEIRAS DE RECUPERAÇÃO
Rodrigo de Souza Barbosa
RESUMO

Diversos estudos mostram que em uma caldeira de recuperação química que
quanto menor o teor de cloreto e potássio presentes no licor negro para a
queima, os equipamentos internos não iram sofrer com a aderência de material
de arraste de cinzas, assim os superaquecedores poderão trabalhar com uma
eficiência maior, evitando paradas repentinas para limpeza desses depósitos.
O presente trabalho visa demonstrar o impacto do cloreto e potássio no
sistema de uma caldeira de recuperação onde a acontece a queima de licor
negro e, identificando as fontes de entrada desses elementos, as técnicas de
remoção do Cl- e K+ visando minimizar o desperdício de sulfato.
Palavras-chave: Processo Kraft, Caldeira de Recuperação, Cloreto e Potássio.
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APLICAÇÃO DE AMIDO COMO REVESTIMENTO PARA
AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO PAPEL MIOLO
Ingrid Louise
RESUMO

Na fabricação e conversão do papel implica várias interações químicas de
superfície. O refino, preparação da massa revestimento e impressão são
etapas no qual essas interações são importantes para o fortalecimento e
desempenho do produto. Há um aumento significativo na produção de papel
em geral, e a necessidade de abranger os estudos para melhoria na qualidade
do papel, redução de custos, velocidade das máquinas, entre outros é grande.
O amido vem sendo um grande aliado na produção de papel dentre tantos
aditivos, pois possui diversas características químicas e mecânicas que podem
ser modificadas conforme a necessidade. O presente estudo irá apresentar
aplicação de amido superficial em papel miolo para melhora da resistência.
Palavras-chave: Revestimento; Papel; Amido.
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ESTUDO DA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DO
IOGURTE (NATURAL E COM MORANGO)
Erickson Alex de Lima
Marco Antonio Cardoso de Souza
Edson Aparecido de Lima
Isaias do Espirito Santo Taveira
RESUMO

No decorrer das últimas décadas, pode-se observar um grande
desenvolvimento de atividades industriais como a das produtoras de derivados
lácteos devido ao elevado grau de sofisticação em se tratando do aumento da
vida útil de prateleira destes produtos. Entretanto mesmo com o grande
consumo deste produto em território nacional bem como o fato de o iogurte ser
considerado como um produto mais expressivo assim existe outros parâmetros
que necessitam tanto quanto um maior grau de controle dentre eles pode-se
citar o controle de acidez do iogurte. Para tanto o presente trabalho tem como
objetivo analisar o comportamento Físico-químico apresentado pela produção
artesanal de 32 amostras de iogurte averiguando para tanto as suas principais
características de processo, como o pH, a acidez no decorrer todo processo de
fermentação lática do iogurte. Após a realização da análise das amostras podese constatar que ambas apresentaram sabor e cheiro característico bem como
um valor correspondente de aproximadamente 87°D a 92°D para acidez
titulável total, pH variando entre os valores aproximados de 4, e uma perda de
massa aceitável. Para a análise sensorial pode-se constatar que a amostra que
teve adição de sabor apresentou um maior grau de aceitação do que a amostra
de iogurte natural.
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TRATAMENTO DE CRISOTILA COM ÁCIDOS ORGÂNICOS E
ÁCIDO FOSFÓRICO: NOVAS APLICAÇÕES AO AMIANTO
Camila Girotto
Élvio Antônio de Campos
Gabriel de Oliveira Aparecido
Amanda Junkes Vilvert
RESUMO

O presente trabalho foi desenvolvido com objetivo de modificar a estrutura da
crisotila e indicar novas aplicações para este amianto, visto que seu uso está
restrito para diversas atividades como para fabricação de telhas e caixas
d’água no Brasil. Para isto, foram feitas tentativas de reações entre o mineral e
os ácidos tereftálico, aminobutírico, isonicotínico e fosfórico. Ao interagir com
ácidos orgânicos foi verificado pelas análises de massa, termogravimetria e
infravermelho que a estrutura da crisotila foi minimamente modificada,
principalmente pelo ácido tereftálico. Ao reagir com H3PO4, verificou-se que
ocorreu tanto lixiviação pela ação do ácido, o que seria útil para a produção de
sílica, quanto uma interação entre a camada de brucita da crisotila com o
fosfato do H3PO4. A partir de estudos com materiais de composição química
semelhante aos obtidos neste trabalho, percebeu-se que os mesmos poderiam
ser aplicados em pesquisas de diversas áreas, inclusive para síntese de
catalisadores e adsorventes.
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SIMULAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE MASSA E CALOR
PROVOCADOS POR UM AR CONDICIONADO USANDO
COMSOL MULTIPHYSICS

Thomas Ricardo Wolski
Bruno de Oliveira Chagas
Allan Fernando de Oliveira
Julio Marcos Gomes Ribeiro
RESUMO

Com auxílio de um software de simulação como o Comsol Multiphysics este
trabalho buscou simular um caso de transferência de calor e fluidodinâmica
muito comum no dia-a-dia. A partir de um ar-condicionado instalado em uma
sala (que também pode ser denominada como um container) com janelas e
porta, como as partículas de ar que estão na sala se comportariam e/ou qual
seria o percurso tomado por essas partículas, são perguntas que através da
simulação no programa procuraram ser respondidas.
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TRATAMENTO DE EFLUENTE DE CLEANING-IN-PLACE
PROVENIENTE DE UMA INDÚSTRIA LÁCTEA COM O
COAGULANTE NATURAL Moringa oleífera
Carina Contini Triques
Marcia Regina Fagundes-Klen
Pedro Yahico Ramos Suzaki
Isabella Cristina Dall’ Oglio
Mônica Lady Fiorese
RESUMO

Ao final dos processos produtivos, é necessário que as indústrias realizem o
tratamento de seus efluentes, a fim de atender as legislações vigentes que
impõem padrões e limites para o lançamento dos mesmos nos corpos hídricos
e para preservar esse recurso natural. Em laticínios, os efluentes provenientes
da higienização, cleaning-in-place (CIP), representam um grande volume e são
de difícil tratamento devido às soluções alcalinas e ácidas utilizadas, as quais
produzem condições de pHs extremos nos efluentes. Dessa forma, o objetivo
deste trabalho foi estudar o processo de coagulação, floculação e
sedimentação utilizando a semente da Moringa em meio aquoso, e extraída
com soluções salinas de cloreto de sódio e cloreto de potássio para o
tratamento de efluentes provenientes da etapa de CIP de um laticínio
localizado na região Oeste do Paraná. Verificou-se que em meio aquoso, a
semente de Moringa não foi capaz de proporcionar resultados satisfatórios de
remoção de cor e turbidez nas concentrações avaliadas. Porém, quando
extraída com soluções salinas, obteve-se remoções de turbidez e cor acima de
90%. Com o teste de Tukey foi possível encontrar como melhor condição, 1250
mg L-1 do coagulante de Moringa extraído com solução 1 M de NaCl. Concluise, que a aplicação do coagulante (Moringa extraída com NaCl) pode ser uma
boa alternativa para o tratamento primário de efluentes provenientes do
sistema de higienização CIP de indústrias lácteas.
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O ENSINO DE ENGENHARIA: DESAFIOS E ALTERNATIVAS
Carina Contini Triques
Márcia Regina Fagundes-Klen
Pedro Yahico Ramos Suzaki
Keiti Lopes Maestre
Mônica Lady Fiorese
RESUMO

Este trabalho objetivou fazer uma breve revisão bibliográfica a respeito do
ensino de engenharia, elucidando os desafios recorrentes e apresentando
algumas soluções já praticadas. Profissionais desta área são necessários para
o desenvolvimento do país, porém, é perceptível o déficit existente no número
de engenheiros que se formam. Um problema enfrentado durante o ensino é a
desmotivação dos estudantes e a sua consequente evasão. Nesse contexto, o
professor tem um papel fundamental, sendo muitas vezes, este, indicado como
agente de mudança. Entretanto, a fim de melhorar as práticas de ensino e
auxiliar os estudantes, é necessário compreender as razões das
desmotivações e conhecer situações práticas que obtiveram sucesso na
melhora da satisfação dos futuros engenheiros. Dessa forma, este trabalho
buscou elucidar quais os principais problemas e suas causas nos cursos de
engenharia, e por fim apresentar alternativas de ensino, tais como práticas
pedagógicas e o papel do professor no sucesso do ensino, buscando auxiliar
na melhoria da qualificação dos profissionais formados.
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AQUECIMENTO ELÉTRICO EM UM BARRAMENTO:
SIMULAÇÃO COMSOL
Shellem Lorena Santos de Mello
Ingrid Louise Ferreira da Silva
RESUMO

Através da utilização de um barramento é possível modificar com segurança e
praticidade variadas formas de correntes elétricas, coibindo eventuais
problemas sistemáticos elétricos. Sendo assim, o objetivo da simulação
realizada é calcular com precisão o quanto o barramento se aquece e como
este se comporta com o resfriamento por um fluxo de ar.
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UTILIZAÇÃO DE TERMOPARES NA INDÚSTRIA E SEUS
PRINCÍPIOS DE CONSTRUÇÃO
Gabriela Hladki Zanatta
Anderson Prestes da Luz
Júlio César Pazeti Valoto
Marcelo Adriano Schreder
Fernanda de Oliveira
RESUMO

O objetivo do presente trabalho é verificar a utilização dos termopares nos
processos produtivos da indústria e verificar os princípios de fabricação deste
equipamento, visto que ele tem uma grande utilidade na indústria. Os
termopares são sensores que medem temperatura com uma configuração
simplificada também sendo muito robustos, suas medições têm um alto grau de
confiabilidade, além de ter um baixo custo de aquisição. Sendo amplamente
utilizados nos mais variados processos de medição de temperatura, o termopar
é constituído de dois metais distintos unidos em uma das extremidades.
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A IMPORTÂNCIA DA CALIBRAÇÃO DE TERMOPARES EM
RELAÇÃO AOS PARÂMETROS DE COZIMENTO KRAFT
Endenson Sutil
Brayan Melquiades
Thiago Marino
Wesley Lobato
RESUMO

No processo de fabricação de celulose e papel, a partir do método de
cozimento Kraft, a importância de um processo homogêneo e padronizado é de
total importância para os parâmetros de resultado do produto final, entre um
deles, entra o processo de cozimento da madeira com alta temperatura e
aplicação de produtos químicos (licor negro), a partir disso cria-se a
necessidade de medir e manter uma temperatura padrão durante todo o
processo de cozimento, para que não ocorra variações e parâmetros
totalmente fora do esperado, para isso, durante todo o processo a temperatura
do cozimento deve ser monitorada, a utilização de termopares é fundamental
para essas medições de temperatura. A partir da importância do termopar no
processo de cozimento, entra a questão da sua calibração e vida útil, para que
os parâmetros sejam corretos durante o processo todo, a calibração dos
termopares é indispensável, assim como qual modelo de termopar utilizar. Para
o desenvolvimento do trabalho foi identificado o modelo de termopar mais
comum no processo de cozimento (PT-100), com os métodos de calibração já
aplicado, e a partir da analises dos cozimentos, obteve-se os resultados nas
condições normais, aplicou-se uma margem de erro, devido ao desgaste e
variação de leitura devido a descalibrarão, gerando resultados que
influenciaram diretamente nas condições do produto final( número kappa,
rendimento bruto e fator H), demonstrando assim, a real importância da
calibração e conservação de termopares no processo de cozimento kraft.
Palavras-chave: Termopares; Cozimento; Processo Kraft.
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VIABILIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE BIODIGESTOR
ANAERÓBICO
Rodrigo Mauricio
Danilo Lima de Oliveira
Gabriel de Almeida Schefer
Orlando dos Santos Guedes
Willian Yukio Nakagawa
RESUMO

O objetivo deste artigo é apresentar uma solução de maneira sustentável, e
ecologicamente correta na produção de energia elétrica utilizando um
biodigestor, transformando dejetos e matéria orgânica em biogás, para que
possa ser usado em um gerador transformando energia mecânica em elétrica.
Esclarecendo de uma forma simples e direta seu funcionamento, através de
pesquisa bibliográfica e dados oriundos de autores renomados no objeto de
estudo buscando conhecimento necessário com objetivo de contribuir para o
cenário sócio ambiental, produzindo energia renovável, barata e diminuindo
impactos ambientais.
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REATOR EM BATELADA PARA OBTENÇÃO DE BIODIESEL
Leonardo Lima de Paula
RESUMO

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um mecanismo
para a obtenção de uma fonte de energia renovável. Deste modo, será
projetado um reator mecânico em batelada para a síntese do biocombustível,
visto que o biodiesel aparece como uma das alternativas mais relevantes nesse
processo de renovação de matrizes energéticas em nosso país. A metodologia
adotada, foi a metodologia de projetos, de Silva, a qual trata sobre os caminhos
a serem percorridos para atingir os objetivos, desde a pesquisa bibliográfica,
passando por Projeto, execução ate a finalização. Tendo isto em vista,
passamos ao estudo bibliográfico, o qual embasou esta pesquisa e a
construção do reator. Posteriormente, foi feito um croqui, para simular as
funcionalidades mecânicas do protótipo, e entrar na parte das reações
químicas que acontecem no processo. Nesta etapa, foi realizado o estudo da
reação de transesterificação (rota escolhida para produção), e notou-se o
potencial de utilização do subproduto o (glicerol), dado que, o mesmo
representava , do produto final, contudo utilizamos este álcool na fabricação de
sabão, aproveitando assim toda reação e ampliando os horizontes do projeto.
Com o estudo das reações concluído passamos a execução do projeto com
escolha dos materiais, dos componentes e montagem do reator. Em virtude do
que foi mencionado, percebesse a viabilidade de produção do biodiesel, pela
sua consistência, pelo método barato de produção, e pela reutilização de óleo
residual que seria descartado inadequadamente como matéria prima.
Palavras-chave: Reator em batelada, Biodiesel, Óleo.
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PROTÓTIPO PARA ANÁLISE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR
E MASSA
Danielli Aparecida Rocha Batista
Allany Marcelino Rodrigues
Claudia Joeli Vilioteski Gomes
Lilian Beatriz Dias
Fernanda de Oliveira
RESUMO
A transferência de calor ocorre devido à busca pelo equilíbrio térmico, onde um
sistema tende a igualar-se ao outro, isto é, de suma importância principalmente
em ambientes industriais. O presente trabalho tem como objetivo projetar e
construir um protótipo para o estudo de transferência de calor e de massa a
partir da fusão de uma placa de gelo. A análise é realizada a partir da
quantidade de água que derrete e escorre por uma canaleta e através de
modelos matemáticos baseados na lei de Fourier, de resfriamento de Newton e
de Stefan-Boltzman será determinada a quantidade de calor transferida para a
placa de gelo através de radiação, convecção e fusão. Nos resultados obtevese uma transferência teórica de aproximadamente 26 W e de transferência real
aproximadamente 23 W, que equivale a 15.
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SINTETIZAÇÃO DE CÁPSULAS A PARTIR DE ALGINATO DE
SÓDIO COMO AGENTE ENCAPSULANTE
Allan Fernando Oliveira
Julio Marcos Gomes Ribeiro
Bruno de Oliveira Chagas
Thomas Wolski
RESUMO

O presente trabalho apresentado é baseado na inovação tecnológica
relacionada ao plástico; um polímero moldável; cuja matéria prima principal e
mais utilizada provém de constituintes do petróleo, uma fonte fóssil. No
entanto, devido a questões de aspectos e impactos ambientais e sociais
gerados pelo mesmo no meio ambiente, como descarte incorreto em rios e
solos, devido suas características de longo tempo para se decompor, estes
materiais quando encontrados em locais inadequados causam somente
transtornos e até mesmo a morte de um sistema. Todavia, em contra partida a
isso, estudos relacionados a uma tecnologia alternativa se dispõe de
componentes provenientes de fontes renováveis e sustentáveis; como são o
caso dos polímeros naturais, encontrados na própria natureza com
características atóxicas, biocompatíveis, biodegradaveis, baixo custo,
resistência mecânica e disponibilidade. O alginato de sódio é um reagente
cujas características são impressionantes para adequações na formação de
filmes, membranas e capsulas de revestimentos para embalagem, isto é,
quando misturado com uma solução de caráter iônico, o cloreto de cálcio,
promovendo o processo de extrusão físico-química; onde dissolve-se o
alginato de sódio em água e reticula-se a cadeia devido carga bivalente do
cátion cálcio; ordenando-a e deixando-a om características de um hidrogel, a
qual tem apresentado diversas aplicações com resultados obtidos bem
próximos do esperado.
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COMPARAÇÃO ENTRE A EFICIÊNCIA DE COAGULANTES
INORGÂNICOS E ORGÂNICOS NO TRATAMENTO DE
EFLUENTES DE CELULOSE E PAPEL
Leonan de Albuququerque Piasentim
RESUMO

A água é um importante recurso para avida humana, tanto para nossa saúde e
bem-estar como para sustentar nosso modo de vida sendo amplamente usados
nos mais variados setores industriais como um insumo. O constante uso da
água nas atividades humanas a contamina com resíduos de origem doméstica
como resíduos de esgoto a insumos industriais e para não prejudicar a nossa
saúde e o ecossistema onde vivemos a água precisa ser devidamente tratada
após o uso. A coagulação e uma das etapas do tratamento de efluentes, sendo
uma das mais importantes, pois é na coagulação que é possível sedimentar as
partículas antes suspensas na água através do uso de um reagente químico
aplicado par esta finalidade. Este produto químico e chamado genericamente
de coagulante, pois aglomera as partículas suspensas em aglutinações
maiores área que a sedimentação se torne viável e existem vários compostos
químicos que podem executar esta função. Com o intuito de analisar as
diferenças entre os métodos de coagulação proporcionados pelos diferentes
agentes coagulantes, já que nos dias atuais existe uma extensa legislação que
regulamenta os padrões de descarte fazendo com que as estações de
tratamento trabalhem com uma eficiência cada vez maior neste trabalho se
realizara a análise comparativa de eficiência dos agentes coagulantes: sulfato
de alumínio, cloreto férrico, um coagulante orgânico de nome comercial
denominado Tanfloc SG. Para analisar a eficácia destes compostos como
coagulantes serão realizados testes de turbidez, cor e pH.
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SIMULAÇÃO DE CILINDRO SECADOR UMA ANÁLISE DE
TRANSFERÊNCIA DE CALOR
Renato Nascimento Viana
Ivo Neitzel
RESUMO

Historicamente a máquina de papel segue os mesmos processos de remoção
da parcela de água que acompanha a fibra durante seu processamento na
fábrica de papel, sendo que este desaguamento ocorre por filtração,
compressão e evaporação. Na seção de secagem de uma máquina de papel
cilindros aquecidos com vapor transferem calor para folha, fazendo a parcela
de água evaporar. Esta seção é a mais longa, e com maior custo operacional
devido a energia térmica utilizada. Sendo fundamental uma troca térmica
eficiente, o cilindro secador deve ser projetado de forma a responder ao
processo de secagem da melhor maneira possível, e neste contexto a
modelagem e simulação dos cilindros secadores se torna uma ferramenta
interessante para comparar os diferentes efeitos de transferência térmica, com
materiais construtivos distintos empregados nos cilindros da máquina de papel.
Neste estudo pretende-se avaliar o comportamento de um cilindro secador, por
meio da modelagem matemática que descreve esse equipamento e, simulação
de condições típicas no processo de secagem de papel.
Palavras-chave: cilindro secador, secagem de papel, simulação.

233

MODELAGEM E SIMULAÇÃO: TRANSFERÊNCIA DE CALOR E
MASSA SIMULTÂNEA EM BOBINA DE PAPEL CARTÃO
ACABADO EM ESTOQUE SEM CAPA DE PROTEÇÃO
Alan Hornung
Mayk Willian de Melo Sikorski
RESUMO
No presente trabalho se dá ao acompanhamento da perda de umidade e
temperatura de uma bobina após a estocagem, por ser um material orgânico
causa mudanças nas suas propriedades físicas acarretando em perdas do
produto, ou uma má qualidade. A simulação tende a mapear o perfil de
umidade e temperatura em relação ao tempo de estocagem da bobina de
forma matemática e utilizando o simulador COMSOL MULTIPHYSICS.
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SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO FLUIDODINÂMICO DE UM
SISTEMA DE STRIPPING DE CONDENSADO CONTAMINADO
DA EVAPORAÇÃO DO LICOR NEGRO
Mayk Willian de Melo Sikorski
Alan Guilherme Hornung
RESUMO

A simulação computacional tem ajudado engenheiros a enxergar processos e
fenômenos físicos que antes ficavam apenas em modelos imaginários ou
ilustrações. O objetivo deste trabalho é analisar dentro de um coluna de
Stripping de condensado contaminado da evaporação do licor negro. Colunas
de destilação e Stripping podem ser construídas com recheios tipo colmeia ou
pratos e bandejas perfuradas. Através do software de modelagem e simulação
COMSOL Multiphysics®, foi simulado o comportamento do vapor ao passar por
uma bandeja perfurada e atravessar a camada de liquido acima da bandeja. O
resultado da simulação mostra graficamente como o vapor ganha volume ao
passar pelos furos em um pequeno intervalo de tempo, demonstrando um
comportamento dos fluidos diferentes do que as ilustrações outrora indicavam.
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ESTUDO E OTIMIZAÇÃO DE UMA PLANTA DE GERAÇÃO DE
DIÓXIDO DE CLORO
Douglas Cesar Mariano da Silva
RESUMO

O processo de branqueamento de celulose ECF (elemental chlorine free), tem
demonstrado dominante no mercado atual devido as vantagens relacionadas a
qualidade da polpa e ambientais. Este cenário impulsiona o consumo do
dióxido de cloro como principal agente de branqueamento nas plantas
modernas. O dióxido de cloro tem se apresentado como um dos produtos
oxidantes mais caros aplicados na indústria de celulose e, por este motivo, a
redução de perdas de produção e químicos durante a sua produção tem se
tonado alvo em todas as plantas geradoras. Independente da tecnologia
adotada, manter o consumo específico dos reagentes utilizados próximo do
teórico é desafiador devido ao grande dinamismo e a grande variabilidade que
este processo apresenta. Este estudo teve como principal objetivo comparar o
histórico do consumo específico de Clorato de sódio, ácido sulfúrico e metanol
de um processo de tecnologia SVP-Lite®, em relação ao específico teórico,
identificando possíveis pontos de perda de insumos e produtividade da planta,
aplicando ações que visam reduzir o consumo específico dos reagentes
utilizados. Com base nos dados históricos de 18 meses, foi identificado que a
planta operava com os consumos específicos de clorato de sódio, ácido
sulfúrico e metanol respectivamente em 12,0%, 90.
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COMPARAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE
DUAS CELULOSES FLUFF COMERCIAIS
Marlene Guemra Borriero
RESUMO
O crescimento da indústria de celulose e papel no Brasil e no mundo segue em
ritmo acelerado, dentre este mercado encontra-se a celulose fluff utilizada
como matéria-prima na fabricação de produtos absorventes. As maiores
empresas produtoras estão localizadas nos Estados Unidos, devido à região
abranger uma das fontes de madeira mais baratas e mais adequadas à
produção de fluff (Pinus elliotii, em especial, e Pinus taeda). Os outros grandes
fabricantes são europeus, canadenses e argentinos. Diversas variáveis tornam
a produção de celulose fluff com valores e qualidade diferentes em cada região
produtora no mundo. Assim como no consumo de papéis, na celulose fluff são
os mercados emergentes que vêm se destacando no crescimento. Com isso
foram analisadas amostras de celulose fluff de uma indústria “A” localizada nos
Estados Unidos, comparando com uma indústria “B” de menor produção
localizada na Argentina, buscando propriedades diferenciadas para o mercado
brasileiro. Todas as propriedades analisadas, como capacidade e tempo de
absorção, volume específico, teor de Good Fluff, Nits e Knots, consumo de
energia na moagem, morfologia das fibras, extrativos, pH, pentosanas,
concentração de metais e características da folha de celulose fluff estão entre
as melhores do mundo. Ambas as amostras obtiveram excelentes resultados
em comparação com indústrias do Brasil e do mundo.
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PRODUÇÃO DE NANOPARTÍCULAS PARA ENCAPSULAÇÃO
DE COMPOSTOS BIOATIVOS UTILIZANDO LIPOSSOMAS
Leonardo Silva Prado de Oliveira
Kaylana Angela Ramos
Rubia Michele Suzuki
Caroline Casagrande Sipoli
RESUMO

Cascas e sementes de frutas são comumente descartadas como resíduos dos
processos industriais. O óleo extraído da semente de maracujá (OM) apresenta
compostos bioativos e características interessantes para a indústria cosmética
e farmacêutica. Como o óleo tem baixa solubilidade em água e apresenta
sensibilidade quando exposto às condições ambientes, com o intuito de
aumentar o tempo de vida útil, a nanoencapsulção é uma alternativa. A
nanoencapsulação é o processo de incorporação de compostos em sistemas
extremamente pequenos (ordem nanométrica) e o conteúdo é liberado de
forma controlada. Desta maneira, o objetivo deste trabalho foi a produção de
sistemas micro/nanoparticulados (lipossomas) para encapsulação do óleo da
semente de maracujá. Foi utilizado para produção dos lipossomas o método de
injeção de etanol, um método de fácil reprodução e escalonável, tornando-o
atrativo para produção industrial. Na primeira fase deste trabalho foram
produzidos os lipossomas e na segunda etapa realizou-se a encapsulação do
óleo nos lipossomas. Foram testadas diferentes concentrações de lipídios para
a produção dos sistemas, adicionando posteriormente diferentes frações de
óleo para encapsulação. As amostras foram analisadas em termos de tamanho
e polidispersidade. Com análise estatística, concluindo-se que os ensaios
experimentais resultaram em diferenças significas, podendo-se afirmar que foi
verificado o aumento de diâmetro médio com o aumento de concentração de
lipídio para produção de lipossomas sem óleo e uma tendência de crescimento
do diâmetro médio das partículas com o aumento da concentração de óleo e
lipídio após o encapsulamento, indicando que houve a encapsulação em ordem
nanométrica do OM.
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ANÁLISE E SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA
TEMPERATURA EM UM SISTEMA EM REGIME PERMANENTE
Rubia Santos
Otávio Farias
Ivo Neitzel
RESUMO
A disciplina “Modelagem e Simulação de Processos” aborda a construção
fenomenológica de modelos e sua solução pelo uso de simuladores. Neste
contexto, foi elaborado pelos autores um problema dentro da engenharia para
ser desenvolvido e simulado no software de simulação COMSOL, que é um
pacote de software de análise e resolução de elementos finitos com várias
aplicações em física e engenharia, especialmente fenômenos acoplados ou
multifísicos. O problema escolhido irá analisar o comportamento da
temperatura em um sistema em regime permanente contendo uma resistência
que estará transmitindo calor, juntamente com uma caixa de ar envolta,
delimitando por onde este calor irá percorrer, possuindo uma entrada e saída
de ar. É possível analisar através do resultado demonstrado pela simulação
que o comportamento da temperatura ao longo do segmento não teve uma
variação significativa, sendo possível modificar a velocidade média do ar para
uma melhor análise do comportamento da temperatura. Em trabalhos futuros,
recomenda-se refinar mais a malha e realizar a simulação com mais unidades
da resistência em análise.
Palavras-chave: Simulação; COMSOL; transferência de calor.
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ANÁLISE DE UMA LAVAGEM POR DESLOCAMENTO EM
REGIME TRANSIENTE UTILIZANDO EQUAÇÕES DIFERENCIAIS
PARCIAIS ELABORADAS POR SIMULAÇÕES DO SOFTWARE
COMSOL MULTIPHYSICS
Bruno Oliveira Chagas
RESUMO

O objetivo geral deste projeto é fornecer uma simulação de um tambor de
lavagem DD-Washer¸ apresentando os fenômenos que possam estar
relacionados com o processo. Como objetivos específicos, têm-se a simulação
de um sistema matemático unidimensional, visando entender as equações que
regem o fenômeno físico que está envolvido nesse problema; após a realização
dessa simulação, pretende-se simular o sistema de lavagem em si utilizando
como base, o modelo matemático resultante da simulação matemática. Até o
momento foi replicado o estudo de Galaguz e Sarafina (2016), porém o mesmo
não veio a apresentar bons resultados na simulação no software Comsol
multiphysics devido a uma inconsistência matemática. Irão ser analisados os
resultados obtidos por autores como Arora e Potucek (2009), buscando um
método de comprovar que a simulação forneceu resultados satisfatórios,
permitindo então que as variáveis do processo possam ser alteradas conforme
o melhor rendimento de lavagem simulado para o tipo de polpa escolhido.

