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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 V Encontro de Pesquisa da 

FATEB e IX Encontro de Iniciação Científica da Fateb, realizado nos dias 25 e 

26 de outubro de 2018, 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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OLHAR SOCIOLÓGICO NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO 
POLÍTICO PEDAGÓGICO EM ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS 
NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA-PR ENTRE 2008 a 2017 

 

Cinthia Benck Lima 

 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo visa analisar, sob uma perspectiva sociológica, os 
movimentos sociais envolvidos na construção do projeto político pedagógico 
(PPP), em escolas públicas estaduais de educação básica. Para este estudo 
analisou-se a construção do PPP em três escolas públicas estaduais de ensino 
fundamental e médio no munícipio de Telêmaco Borba- PR. O PPP não é 
somente um documento para ser apresentado a instâncias superiores, ele deve 
expressar a reflexão e o trabalho coletivo de profissionais da escola e 
comunidade. Cada escola organiza seu PPP de acordo com a realidade e 
comunidade onde a escola está inserida, considerando as propostas e anseios 
da comunidade escolar. A escola como instituição social prepara seus alunos 
para a cidadania, e a construção do PPP é um excelente momento para este 
exercício político por parte da comunidade como agente social. Para 
fundamentação teórica foram utilizadas as contribuições de Émile Durkheim 
(2011) e Ilma Passos Veiga (2014.Fazendo uso de diversas fontes, tais como: 
atas, relatórios e relatos orais, procuramos relacionar todos estes elementos às 
discussões sociológicas na construção do PPP como movimento social no 
âmbito escolar. 
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METODOLOGIAS ATIVAS E SUA APLICABILIDADE NO CURSO 
DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA FATEB (Faculdade de 

Telêmaco Borba PR) 
 

Cinthia Benck Lima 

 

RESUMO 

 

O artigo aborda a apresentação do relato da aplicabilidade da metodologia 
ativa nas aulas de História de Educação do curso de Pedagogia na Faculdade 
de Telêmaco Borba-PR. A utilização de metodologias ativas como prática 
pedagógica possibilita transformar aulas em experiências de aprendizagem 
mais vivas e significativas, considerando que grande porcentual dos alunos da 
graduação fazem parte da geração Y e Z. Estas gerações representam a 
sociedade tecnológica, e os estudantes desejam assumir o protagonismo em 
seus processos de aprendizagem mediante a orientação dos professores. A 
metodologia ativa aplicada no curso de Pedagogia ocorreu através  da 
aprendizagem baseada em projetos, denominado “Compartilhando Saberes”. 
Projeto este que envolveu acadêmicos do curso Pedagogia nas modalidades 
presencial e distância e os alunos do quinto ano da Escola Municipal do Campo 
Santos Dumont, localizada no município de Telêmaco Borba-PR. O artigo 
apresenta dados da aplicabilidade da metodologia ativa e a importância de 
sua  abordagem com os fundamentos teóricos,  apresentando os desafios no 
trabalho este novo método de aprendizagem no ensino superior. 

Palavras- chave: Metodologias ativas; Educação; Projeto interdisciplinar. 
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UTILIZAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA 
MODELAGEM E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO KRAFT 

 
Otávio Farias 

Rubia Maria Betim dos Santos 
 

RESUMO 

 

Durante o cozimento, existem variáveis que devem ser consideradas, como o 
tempo de cozimento; temperatura de cozimento; sulfidez do licor; relação dos 
produtos químicos com a madeira e a concentração do reagente de cozimento 
no licor, que irão influenciar na qualidade final da polpa. Há também 
determinadas variáveis de controle do cozimento, como Fator H, que relaciona 
a temperatura com o tempo de cozimento, e o n° Kappa que nos dá uma 
estimativa da quantidade de lignina residual presente na polpa de celulose. O 
processo de cozimento é complexo com longo tempo de retenção, envolvendo 
reações químicas e fenômenos de transferência de momento, energia e massa. 
Algumas análises off-line levam tempo para serem realizadas, e resultado 
destas podem levar a uma alteração necessária nas variáveis de controle. O 
projeto tem o foco de estudar a utilização de redes neurais artificiais para a 
predição do n° Kappa como uma forma de otimizar o processo kraft, tendo 
como variáveis de entrada a temperatura de cozimento, o álcali efetivo (%), o 
índice de sulfidez (%) e o Fator H. A rede neural será construída utilizando o 
Software Multiple Back-Propagation (MBP). 

Palavras-chave: RNA; Processo Kraft; N° Kappa. 
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CONTROLE EM DESTILAÇÃO BATELADA BASEADO EM 
REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 
Nayara Dobzinski 
Leticia Rodrigues 

Vaniele de Oliveira Melo 
 

 
RESUMO 

 

Independente do surgimento de destilação contínua, a destilação em batelada 
é de grande importância para a indústria química sendo uma das mais antigas 
nesse processo. O processo batelada é escolhido justamente pela flexibilidade 
oferecida em termos de manipulação das mais variadas e complexas misturas 
que surgem de um processo químico sejam como produto principal, subproduto 
ou resíduo industrial. Atualmente a otimização da automação de processos se 
tornaram essenciais na indústria, dessa forma fazer o controle de destilação 
batelada através de redes neurais artificiais é satisfatório para a crescente 
valorização da qualidade na indústria. O objetivo deste trabalho é desenvolver 
uma rede neural artificial através do software Multiple Back Propagation (MBP) 
para o controle de destilação batelada entre metanol e água, para isso as 
pesquisas foram realizadas de forma bibliográfica, buscando informações em 
livros e internet para que houvesse um bom resultado. Com os estudos 
levantados sobre o controle de destilação batelada através de redes neurais 
artificiais é notório o quanto esse assunto vem evoluindo nas indústrias, 
fazendo dessa maneira com que o processo seja otimizado e esteja em 
constante desenvolvimento. Entender a problemática que as empresas 
enfrentam e desenvolver um código com o auxílio de um software como o MPB 
é fundamental para o processo de aprendizagem de um acadêmico. Dessa 
maneira o software gerou bons resultados com os dados levantados para o 
controle da destilação batelada. 

Palavras-chave: Destilação; Metanol; Rede neural. 
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ESTUDO DE APLICATIVO PARA FUTURA MODELAGEM DE 
UMA REDE NEURAL A PARTIR DE DADOS DO SIMULAR DA 

EMBRAPA 
 

Allan Fernando Oliveira 
Julio Marcos Gomes Ribeiro 

Bruno de Oliveira Chagas 
Thomas Ricardo Wolski 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho é apresentado como um estudo de pesquisa voltado para 
o campo de Redes Neurais Artificiais (RNA), onde o enfoque está na 
determinação de volumes de árvores da espécie Eucalyptus Urograndis 
contidos em um hectare. Utilizando um simulador para obtenção de dados, 
para usarmos como parâmetros durante a modelagem de uma estrutura de 
RNA, uma evolução tecnológica já inventada e existente voltada a inventários e 
povoamentos florestais, manejos e planejamentos estratégicos florestais. No 
entanto, utilizou-se como ferramenta um simulador disponibilizado pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) onde este gera um 
valor de saída para os dados de entrada; neste caso diâmetro e altura, os quais 
serão os dados de entrada para geração de um valor de saída. Todavia, a RNA 
testado com o decorrer do tempo de sua utilização passa a ganhar pesos e 
conhecimento, tornando-o interessante sua aplicação para obter-se respostas 
mais rápidas e precisas (aproximação mais próxima da realidade) e com o 
menor valor de erro possível; pois, não serão necessários o abate de várias 
arvores para medições e determinações volumétricas a partir da cubagem 
rigorosa, como é feito atualmente com degradação do povoamento florestal. 
Sendo viável sua aplicação, devido questões sustentáveis, econômicas e 
ecológicas. 

  



23 
 

 
 

O USO INDUSTRIAL DE MACHINE LEARNING COMO 
IMPULSIONADOR DE CONFIABILIDADE E SEGURANÇA 

 
Thomas Wolski 

Bruno de Oliveira Chagas 
Harrisson Andretta de Moraes 

Allan Fernando Oliveira 
Julio Marcos Gomes Ribeiro 

 

RESUMO 

 

Em 1959, o machine learning foi definido como o campo de estudo que dá aos 
computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente 
programados. Hoje, o conceito evoluiu, os processamentos de aprendizado de 
máquina têm como objetivo derivar modelos preditivos a partir de dados atuais 
e históricos. Aplicações de machine learning na manutenção preditiva resultam 
em benefícios como: maior disponibilidade e confiabilidade dos bens, redução 
da perda de capital e redução do gasto com operação. E tudo isso, graças a 
quarta revolução tecnológica industrial ou como é comumente conhecida 
Indústria 4.0 que impulsiona previsões como, por exemplo, até o ano de 2025, 
mais da metade da computação será baseada em nuvem. Sobre esse ponto de 
vista, este estudo busca realizar uma breve discussão ressaltando os principais 
conceitos que envolvem a manutenção industrial e o uso de tecnologias como 
o machine learning que possibilita o monitoramento de equipamentos em 
tempo real, como também citar estudos de casos em que a tecnologia 
revolucionou a forma de operar. 

 

  



24 
 

 
 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA GERENCIAL DE 
COMUNICAÇÃO WEB MOBILE 

 

Magda Maria Fernandes 
André Dias Martins 

Luiz Fernando Braga Lopes 
 

RESUMO 

 

Muito se fala da Comunicação como sendo fundamental para a sobrevivência e 
desenvolvimento de uma empresa. Porém não basta comunicar, a 
comunicação tem que ser feita de modo a dar resultados positivos, ou seja, tem 
que ser eficiente. A comunicação eficiente evita o surgimento de conflitos e 
caracteriza a boa relação da empresa com a sociedade e com seus públicos 
internos e externos. Partindo desta premissa, o objetivo deste trabalho é 
apresentar o desenvolvimento de um software para auxiliar nos procedimentos 
das comunicações em forma de protocolo que atenda o fluxograma setorial de 
uma Instituição de Ensino Superior. Para isto, foi utilizada a metodologia de 
desenvolvimento que compreende aspectos técnicos, empresariais e 
pedagógicos. Entre os benefícios desenvolvidos estão: priorizar tarefas e 
organizar o fluxo de trabalho de uma forma intuitiva, objetiva, identificação dos 
alunos, inclusivamente com foto, acesso através de dispositivos móveis, layout 
de fácil compreensão, gestão de fluxos e consequentemente com maior 
produtividade. A utilização do software permitirá também padronizar os 
procedimentos, gerenciar as demandas registradas e auxiliar na tomada de 
decisões. 
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REFORMA TRABALHISTA: IMPACTOS DA LEI 13.467 NA 
PROTEÇÃO AO TRABALHO DA GESTANTE 

 
Cristina Aparecida Rodrigues da Silva 

Ana Caroline Kosan Gouveia 
Marcelly Patricia de Souza 

Sofia Lara de Souza 
 

RESUMO 

 

A problemática de pesquisa abordada por este artigo refere-se as mudanças 
ocorridas na legislação trabalhista brasileira pela Lei 13.467/2017 e se estas 
inviabilizam a proteção ao trabalho das gestantes e lactantes. Compreende-se 
pelo objetivo geral e específicos, analisar as alterações legislativas no que 
concerne à exposição ao ambiente de trabalho insalubre no Brasil, conceituar e 
expor o objetivo da reforma trabalhista, caracterizar os direitos trabalhistas 
concedidos às gestantes em condições insalubres e comparar as diferenças 
entre o artigo 394-A do Decreto Lei 5452/43, Lei 13.287/2016 e a Lei 
13.467/2017. O artigo classifica-se metodologicamente como uma pesquisa 
qualitativa e bibliográfica de documentação indireta, a partir do uso dos 
métodos comparativo e hipotético dedutivo. Valendo-se ainda, em algumas 
passagens, do método quantitativo. Abordará os avanços conquistados no 
decorrer da história na vida laboral das mulheres no serviço insalubre. 

Palavras chaves: Direitos trabalhistas; Proteção ao trabalho da gestante e 
lactante; Reforma Trabalhista; Insalubridade. 
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ANÁLISE DE RISCOS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO 4X4 SOB A 
ÓTICA DA NR 17 

 
Jailson Batista Xavier 

 
RESUMO 

 

O objetivo desse estudo é analisar e propor condições de conforto a inspetores 
de manutenção de redes que utilizam veículos 4x4. Os resultados poderão 
identificar os principais problemas encontrados na construção atual dos 
veículos utilizados para realização desta atividade. Através da análise 
quantitativa efetuada, comprovou-se a presença de diversos fatores que 
colocam em risco a saúde e segurança dos trabalhadores tais como: postura 
inadequada, ruído, vibração, poeira, dentre outros. Constatou-se a necessidade 
de uma atenção maior com os profissionais que utilizam estes veículos, 
promovendo um plano detalhado da atividade a ser realizada adicionando 
condições que proporcionem uma melhor postura. 

Palavras chave: Risco; Segurança; Ergonomia. 
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ANÁLISE DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE 
NANOCELULOSE E DA VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE 

FILTROS DE NANOCELULOSE PARA REMOÇÃO DE 
COLORAÇÃO DE CORANTES INDUSTRIAIS 

 
 

Dieury Carvalho 
Marco Antonio Cardoso de Souza 

 
 

RESUMO 

 

Nos dias atuais diversas indústrias como a têxtil e de fabricação de tintas ao 
longo de seu processo produtivo acabam por sua vez gerando uma elevada 
quantidade de efluentes líquidos devido à grande quantidade de demanda de 
água existe na mesma seja para produção de produtos ou para limpeza de 
equipamentos. Em grande parte dos casos tais efluentes apresentam como 
característica principal uma elevada coloração, e devido à elevada 
contaminação de meios aquáticos devido ao despejo inadequado de diversas 
substancias químicas como os corantes torna-se de suma importância à 
aplicação de técnicas que proporcionem uma adequada remoção dos mesmos 
antes que os mesmos sejam descartados em meios aquáticos como rios e 
lagos, evitando de tal forma uma poluição seja ela física ou visual do meio e até 
mesmo uma perturbação a vida aquática local. Para tanto o presente artigo tem 
como finalidade analisar um método para a obtenção de nanocelulose através 
de polpa celulósica de eucalipto bem como a fabricação de filtros utilizando a 
mesma com diferentes gramaturas objetivando averiguar a eficiência da 
utilização de filtros de nanocelulose fabricados para promover a remoção de 
corante de azul de metileno analisando a diminuição da concentração do 
mesmo devido às propriedades de adsorção da celulose, além de realizar uma 
comparação da utilização de filtros obtidos de celulose para com os de 
nanocelulose, onde pode-se observar que após a filtragem do corante os filtros 
de nanocelulose obtiveram uma maior eficiência se comparados para com os 
de celulose. 
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DE 
CALCINAÇÃO DE ZNO PARA USO EM FOTOCATÁLISE 

HETEROGÊNEA 
 

Marco Antonio Cardoso de Souza  
Dieury Carvalho 

 
 

RESUMO 

 
O presente artigo tem como finalidade determinar a influência da temperatura 
de calcinação utilizada em catalisadores cerâmicos exerce sobre o processo de 
fotocatálise   heterogênea de efluentes indústrias de papel e celulose seja a 
mesma devido a mudança de fases no material ou pelo aumento das 
partículas. Para tanto o presente estudo tem como objetivo calcinar amostras 
de óxido de zinco (ZnO) a diferentes temperaturas sendo as mesmas de 300, 
400, 500º e 1200° C e comparar os resultados obtidos após a utilização de 
cada amostra para o processo de tratamento de efluentes industriais, 
analisando para tanto os valores obtidos da demanda química de oxigênio, pH, 
cor, turbidez dos efluentes após os tratamentos. 
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UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SKETCHUP COMO AUXÍLIO DE 
APRENDIZADO NA DISCIPLINA DE DESENHO TÉCNICO NO 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA FATEB 
 

John Vitor Barbosa da Silva 
Marielen dos Santos Pereira de Souza 

Natália França Santos de Lima 
 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo discorrer de uma nova ferramenta 
chamado Sketchup para que os alunos de engenharia civil do segundo período 
tenham um conhecimento mais aprofundado do mesmo, facilitando durante sua 
vida profissional. O Sketchup surgiu no ano de 2000 e teve algumas 
atualizações até ser vendida para a Trimble em 2012, sendo até hoje 
responsável pela manutenção, a princípio este programa tem por foco criar 
projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidráulicos, e etc., possuindo 
várias outras opções, sendo bastante utilizados na maioria dos casos por 
arquitetos e engenheiros civil. Esta ferramenta será utilizada na Faculdade de 
Telêmaco Borba (FATEB) como meio de complementar as aulas de desenho 
técnico, preparando os acadêmicos no meio profissional, pois no dia a dia 
serão esses tipos de programas digitais que serão mais úteis e de rápido 
acesso. Para isso acontecer serão construídos alguns vídeos tutoriais feitos 
pelos autores complementando a matéria de forma à ensinar passo a passo de 
como utilizá-lo, dando ênfase em todos os temas que serão abordados pelo 
Professor Pedro Fernandes Neto em desenho técnico, como por exemplo, 
cotas, perspectivas cavaleiras, perspectivas isométricas, planta baixa, corte 
transversal e longitudinal, elevação frontal, planta de localização, perfil de 
terreno e o selo. E os vídeos serão disponibilizados normalmente no próprio 
Campus Virtual na matéria de Desenho técnico. 
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INDISCIPLINA, CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E SUPERAÇÃO 
 

Sabrina Siqueira Bellmer Bellemer 
 
 
 

RESUMO 
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ANÁLISE DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE E DAS 
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO E SUA APLICAÇÃO NOS 

CRIMES HEDIONDOS 

 
Alexandre Romão 

Luis Carlos dos Santos 
 
 

RESUMO 

 
O presente artigo tem como objetivo abordar o tema referente as aplicações 
das penas privativas de liberdade e das penas alternativas, sendo esta última, 
a pena de restrição de direito. O artigo também irá verificar a aplicação da pena 
alternativa em face de crimes hediondos presentes na LEI Nº 8.072, de 25 de 
Julho de 1990. Ao final do artigo, será feito uma conclusão com base no 
entendimento do que foi explanado pelo tema.  
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APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA A 
OTIMIZAÇÃO DE PROCESSO DE DESTILAÇÃO DO REFINO DO 

PETRÓLEO 
 

Isabeli Rayane De Souza 
Greiciane dos Santos 

 
 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta proposta de um sistema inteligente para a 
análise e apresentação de soluções a serem aplicadas em torres de destilação 
de petróleo. Este sistema engloba o tratamento de dados contidos em base de 
dados, a identificação de sintomas através de agentes especializados, a 
análise do conjunto de sintomas e a proposta de ações no sentido de corrigir 
problemas e otimizar o sistema de aquecimento da torre de destilação do 
petróleo. Conceitos de engenharia de petróleo como dimensionamento e 
verificação do sistema da torre de destilação formam utilizados juntos com o 
sistema de Redes Neurais, técnica computacional que tem mostrado bons 
resultados em diversas áreas envolvendo reconhecimento de padrões. Neste 
artigo discutiremos ferramentas desenvolvidas para: conversão dos dados de 
perfis elétricos em dados de treinamento e teste para o simulador neural 
utilizado, análise gráfica dos perfis da torre, e o funcionamento do algoritmo 
partir de uma rede neural treinada. 

Palavras-chave: Redes neurais; Torre de destilação; Petróleo. 
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DEGRADAÇÃO DE EFLUENTE DE DESCARTE DE 
LABORATÓRIO UTILIZANDO RADIAÇÃO SOLAR E 

CATALISADORES SUPORTADOS 
 

Camila Pereira Girotto 
Leila Denise Fiorentin Ferrari 

Veronice Slusarski Santana 
 

RESUMO 

 

Processos Oxidativos Avançados (POAs) são tecnologias que podem ser 
empregadas para realizar o tratamento dos mais variados tipos de efluentes, 
sendo a fotólise e a fotocatálise as mais utilizadas. Ambas as técnicas se 
baseiam na geração de radicais hidroxila, que são produzidos após a ativação 
do catalisador com radiação adequada no caso da fotocatálise, ou excitação 
eletrônica das moléculas orgânicas para a fotólise. Assim, este trabalho teve 
como objetivo avaliar a descoloração de um efluente proveniente de descarte 
de laboratório contendo corantes (C.I. Reactive Blue 198 e C.I. Reactive Blue 
250) pelos processos de fotólise e fotocatálise sob radiação solar. Na 
fotocatálise, utilizaram-se os catalisadores 0,1.  
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VANTAGENS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DA 
QUALIDADE NA PEQUENA E MÉDIA EMPRESA 

 

Ana Paula Ribeiro 
Mary Ane Aparecida Gonçalves 

 

 

RESUMO 

 

A qualidade pode ser vista como o alcance das satisfações humanas, seja ela 
com produtos ou serviços. Diante disso o objetivo deste trabalho é alertar para 
toda organização as vantagens de oferecer produtos ou serviços de qualidade 
para obter a satisfação de seus clientes. A metodologia utilizada neste estudo 
foi pesquisa exploratória através do levantamento do estado da arte. Este 
estudo também pode ser classificado como qualitativo já que parte do 
entendimento de que existe uma relação  entre o mundo real e o sujeito. Neste 
sentido apresenta-se uma proposta para evitar diversas avarias nas empresas 
de pequeno e médio porte através das ferramentas da qualidade. As 
ferramentas de gestão da qualidade têm como finalidade apoiar a estratégia 
empresarial definindo de maneira quantitativa qual é o problema, o que o está 
ocasionando e o que pode ser feito para resolvê-lo; bem como criar medidas 
corretivas para evitar que a organização venha a sofrer os efeitos das 
anomalias que estão causando avarias em seus processos e produtos. Desta 
forma consegue-se perceber que as ferramentas da qualidade são 
fundamentais para ajudar a encontrar a causa raiz dos problemas que podem 
ocorrer durante os processos em uma empresa promovendo soluções mais 
assertivas. 

Palavras-chave: Gestão da qualidade; Ferramentas da qualidade; Melhoria 
contínua. 
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WEBQUEST COMO RECURSO PARA ENSINO-APRENDIZAGEM 
EM CARTOGRAFIA 

 
Rafael Nocêra 

 

RESUMO 

 

A cartografia escolar é um conteúdo que traz dificuldades tanto em sua 
compreensão pelos alunos quanto para o trabalho do professor de Geografia. 
O recurso WebQuest, por sua vez, pode potencializar o processo de ensino-
aprendizagem de cartografia. Este estudo buscou analisar como a aplicação de 
uma WebQuest pode ser um recurso de ensino-aprendizagem de cartografia 
para estudantes de Ensino Médio. Desenvolvido a partir de pesquisa 
bibliográfica, de campo e analítica, os resultados obtidos mostraram que o 
contato com a cartografia por meio da WebQuest possibilitaram que os alunos 
apresentassem resultados significativos em seu desempenho escolar na 
disciplina de geofrafia.  

Palavras-chave: Cartografia; Ensino-aprendizagem; Geografia. 
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ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DA AREIA DE CALDEIRA 
COMO ADIÇÃO EM SOLO-CIMENTO PARA PRODUÇÃO DE 

TIJOLOS ECOLÓGICOS 
 

Lorenna Ehlert 
 

RESUMO 

 

A maioria dos recursos utilizados na construção civil afetam de alguma forma o 
meio ambiente, devido a esse problema há muito tempo vem sendo 
desenvolvido e pesquisado diferentes formas para a substituição desses 
materiais, e assim surge a necessidade de adequar as formas alternativas 
como o tijolo de solo-cimento aos parâmetros dos materiais convencionais. 
Com os estudos quanto as possíveis adições à mistura, fica cada vez mais 
perto de se encontrar um material ecologicamente correto, o qual também 
tenha a mesma qualidade que os materiais tradicionais atualmente utilizados 
na construção civil. Nesse estudo será realizada uma analise preliminar quanto 
ao uso da “areia de caldeira” proveniente do processo de queima em caldeiras 
do tipo leito fluidizado borbulhante o qual é formado por um grande volume de 
areia que se “fluidiza” ao receber uma quantidade de ar por baixo, a alta 
pressão, com bicos de sopragem, devido ao processo a areia se torna uma 
areia queimada, porém com traços químicos semelhantes a areia comum o que 
a torna viável para que a mesma seja usada na sequencia do estudo como 
adição no solo-cimento para produção de tijolos ecológicos com o auxilio de 
analises com corpos de prova. 
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UTILIZAÇÃO DE RNAS NA DETECÇÃO E DIAGNÓSTICO DE 
FALHAS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

 
Ricardo da Costa Brizola 

Renon Rodrigues de Mello 
 

RESUMO 

 

Atualmente, as indústrias em um âmbito mundial, necessitam cada vez mais 
alcançar elevados níveis de produção para conseguir se manter de forma 
competitiva no mercado. Essa necessidade trouxe um grande aumento na 
automatização dos processos industriais, visando a redução de mão de obra e 
menores custos gerais, bem como uma maior eficiência, estabilidade e 
qualidade de seus processos e produtos industriais. A utilização de redes 
neurais vem aumentando consideravelmente em todo o mundo, principalmente 
na detecção e diagnóstico de falhas em equipamentos industriais, e até mesmo 
no tratamento e correção das falhas encontradas. O presente trabalho visa 
demonstrar os conceitos utilizados atualmente na detecção e diagnóstico de 
falhas de equipamentos industriais, utilizando as redes neurais artificiais. 
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UTILIZAÇÃO DA MÚSICA NO PLANEJAMENTO DAS 
PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Bianca Rocha 
Cristiane Mika 

 
RESUMO 

O presente trabalho é apresentado com o objetivo analisar como as 
professoras da educação infantil utilizam a música no seu planejamento 
pedagógico, considerando a importância da música no ensino das crianças. 
Para tanto, além da pesquisa bibliográfica, foi realizado observação em dois 
Centros de Educação Infantil (CMEI), e foi entregue questionários para as 
professoras desses CMEI’s afim de compreender melhor como realizam seus 
planejamentos na prática diária com seus alunos, que tem entre 2 a 5 anos. 
Inicialmente no primeiro capítulo “Histórico da música no Brasil”, apresento 
sobre como foi a inicialização da música do Brasil, e como foi o processo de 
implementação da música na educação. Em seguida, no segundo capítulo “O 
significado da música na Educação Infantil”, explano sobre o significado 
presente na utilização da música no ensino para as crianças da educação 
infantil. No terceiro capitulo relato a “Utilização da música em sala de aula” 
reflito como deve ser trabalhada a música dentro do planejamento das 
professoras. Por fim concluo esse artigo enfatizando a importância da formação 
continuada para as professoras, para que haja melhor significância no trabalho 
com a música na educação infantil. 
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: UM DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

Lauro Silveira de Macedo Neto 
Rodrigo Pereira da Silva 

 
RESUMO 
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REFORMA TRABALHISTA DE 2017 
 

Guilherme Machado 
João Paulo Aleixo 

 
RESUMO 

 

A Reforma Trabalhista pode ser considerada uma das mais profundas 
alterações na nova legislação. A partir desta premissa, o objetivo desse estudo 
é realizar uma investigação acerca da Reforma Trabalhista, com base na Lei 
13.467/2017, buscando especificamente analisar o novo molde de contrato 
intermitente no Brasil, verificar o impacto direto da regulamentação do contrato 
de trabalho intermitente sobre os direitos fundamentais dos trabalhadores e 
apresentar as alterações impostas pelo Ministério do Trabalhado. O método de 
pesquisa utilizado é hipotético-dedutivo e de cunho qualitativo. As buscas de 
dados foram realizadas através de levantamentos bibliográficos, desenvolvidos 
a partir de material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos 
específicos ou interligados ao tema do estudo, disponibilizados através de 
acervos contidos em bibliotecas físicas e virtuais, em bases confiáveis como: 
Scielo,  JusLaboris e entre outras. Para a localização dos artigos foram 
utilizadas as palavras-chaves: Reforma Trabalhista, Lei 13.467/2017, Trabalho 
Intermitente, Direito do Trabalhador. Foram selecionados artigos publicados 
entre o período de 2016 a 2018, escritos no idioma português. Os resultados 
revelam que o contrato de trabalho intermitente, no formato previsto por sua 
atual regulamentação além de explicitamente violar o principio da dignidade da 
pessoa humana, limitam e até mesmo retiram do trabalhador direitos que foram 
conquistados ao longo de anos da história brasileira e que ate então 
encontravam garantidos pela Consolidação das Leis trabalhistas. 
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ASSOCIADA À SIMULAÇÃO DE UM 
PROCESSO DE DESTILAÇÃO DIFERENCIAL 

 
Jeferson Carlos Silveira 

Ana Carolina De Souza E Silva 
 

RESUMO 

 

No presente trabalho foi abordado os conceitos referentes à Inteligência 
Artificial, como ela se aplica em operações do cotidiano e desenvolvemos uma 
aplicação que simula a realidade de um processo de destilação. Desenvolvida 
essa aplicação dentro do MS Excel para simular as ações que um destilador 
realiza. Foi possível modelar matematicamente como um determinado volume 
de fermentado é destilado em cabeça, coração e cauda. O sistema de 
simulação contemplou em primeiro foco o sistema de destilação, admitindo que 
somente tenha início quando o fermentador estiver abastecido e em condições 
de alimentar o fervedor. A vantagem em se utilizar o MS Excel está na 
viabilidade em se desenvolver uma matriz de dados aonde equações lógicas 
vêm buscar relação para devolver ao usuário um resultado a ser analisado. O 
processo todo que o simulador comporta teve um tempo total de 55min, o que 
tem unicamente finalidade didática. Simular processos no Visual Basic do Excel 
é um modo de se utilizar uma poderosa ferramenta de cálculos e lógica, 
podendo ser também utilizável para interface com equipamentos, desde que os 
suplementos do MS Excel realizem a interface com linguagem de máquina. 
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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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SIMULAÇÃO E CONTROLE DE ROBÔ MANIPULADOR COM 
TRÊS GRAUS DE LIBERDADE UTILIZANDO PLANEJAMENTO 

DE TRAJETÓRIA 
 

José Adenilson 
 

RESUMO 

 

No presente trabalho é apresenta a modelagem e simulação de um robô 
manipulador com três graus de liberdade e considerando suas estruturas com 
comportamento rígido. Os conceitos de cinemática para a dedução matemática 
e a mecânica de Lagrange foram usados para obter os modelos dinâmicos do 
manipulador e os atuadores DC com ímã permanente. Devido às 
características da dinâmica, não-linearidades e sistema de múltiplas entradas e 
múltiplas saídas (MIMO), tanto o sistema robótico quanto o controle foram 
representados para possibilitar a utilização de técnicas de controle ótimo e não-
linear, neste caso o controle State Dependet Ricatti Equation (SDRE). As 
simulações feitas para parâmetros de desempenho constantes demonstraram a 
eficácia do controle ótimo aplicado ao manipulador e aos modelos de atuadores 
DC escolhidos. As aplicações das trajetórias ao manipulador enriquecem a 
aplicabilidade do projeto e os resultados obtidos com as técnicas escolhidas 
mostram sua eficiência e aplicabilidade. 

 

  



44 
 

 
 

A APLICAÇÃO DOS CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ 
AOS CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO 

 
Mariane Cristina Rodrigues da Silva 

Sandra Regina Merlo 
 

RESUMO 

O presente trabalho busca elucidar acerca da aplicação da Justiça Restaurativa 
no Brasil, por meio dos Círculos de Construção de Paz, aos delitos definidos 
como de menor potencial ofensivo, visto que a legislação penal vigente não 
cumpre seu papel ressocializador e não consegue julgar celeremente os tipos 
penais menos graves, pois o Poder Judiciário acumula processos não 
relevantes ao Direito Penal. Diante disso, propõem-se medidas alternativas 
para que a área criminal possa solucionar tais conflitos por outros vieses que 
não a pena privativa de liberdade. 

Palavras-chave: Justiça Restaurativa; Círculos de Construção de Paz; Crimes 
de Menor Potencial ofensivo. 
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SIMULAÇÃO E COMPARAÇÃO DE MODELOS DE 
HIDROCICLONE PARA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS DE 

ENXOFRE 
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Pedro Augusto Arroyo 

Nehemias Curvelo Pereira 
 

RESUMO 

 

O sulfeto de hidrogênio pode ser removido de correntes gasosas por soluções 
quelantes, formando enxofre elementar. Este enxofre elementar pode ser 
usado em diversas aplicações na indústria agrícola e farmacêutica, tais como 
na fabricação de fertilizantes e fungicidas, o que agrega valor comercial a um 
dos subprodutos da tecnologia de purificação. O hidrociclone pode ser uma 
alternativa para a remoção do enxofre elementar da solução quelante. Por este 
motivo, este trabalho objetivou desenvolver, simular e comparar duas 
geometrias de hidrociclone, das famílias Bradley e Rietema, para a remoção 
destas partículas de enxofre.  Para as simulações, utilizou-se o software 
ANSYS Fluent 19.1, para modelagem matemática e determinação dos 
parâmetros geométricos, utilizou-se a relação de Plitt reestruturada por Silva et 
al. (2012). Os dados de operação dos hidrociclones e caracterização do 
sistema foram baseados na literatura. Foram comparados os dados de queda 
de pressão, tempo de residência de partícula e viscosidade Eddy, chegou-se à 
conclusão de que o hidrociclone da família Rietema é o mais apropriado, pois 
apresentou menor queda de pressão, maior tempo médio de residência das 
partículas e menor viscosidade Eddy. 
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SÍNDROME DE RETT NO ESPAÇO EDUCACIONAL 
 

Paula Cassiana Frohlich 
Cristiane Guellis  

Keiti Lopes Maestre 
 

RESUMO 

 

A Educação Especial é um ramo da educação presente em todos os níveis de 
ensino e etapas, a qual proporciona o atendimento educacional especializado 
ás pessoas que apresentam algum tipo de dificuldade de aprendizagem. A 
Síndrome de Rett (SR), é definida como uma desordem complexa única em 
meninas, caracterizada por uma desaceleração global do desenvolvimento 
neuropsicomotor. O presente artigo pretende-se refletir sobre a inclusão de 
alunos com Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD’s) no âmbito 
escolar, com foco naqueles que apresentam a Síndrome de Rett. Nesse 
sentido procura-se discutir uma breve revisão bibliográfica sobre a ducação 
especial, Síndrome de Rett, suas causas, diagnóstico, processo de inclusão e 
aprendizagem, e visualização do desempenho escolar. Nesse contexto, 
discutiu-se as dificuldades de uma aluna de ensino médio, portadora da 
Síndrome de Rett, as práticas pedagógicas desenvolvidas para minimizar 
essas dificuldades e a inclusão dessa aluna no espaço educacional. Conclui-se 
que ficam evidentes as características da aluna em relação à síndrome, e a 
necessidade em melhorar o atendimento e estratégias para promover sua 
inclusão em sala de aula. Apesar de neste caso o apoio familiar ser ausente, a 
equipe pedagógica tenta buscar a presença dos pais para o dia a dia no 
período de escolarização da aluna. Por fim, é necessário que o espaço 
educacional e toda comunidade escolar, prepare-se melhor para atender todos 
os alunos com dificuldades no processo de aprendizagem para promover uma 
educação inclusiva efetiva. 
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DISCALCULIA: UMA DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 
IDENTIFICADA NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

 
Paula Cassiana Frohlich 

Keiti Lopes Maestre 
Cristiane Guellis 

 

RESUMO 

 

O presente artigo apresenta um estudo sobre a discalculia, uma das 
dificuldades de aprendizagem existentes na atualidade. Diante do exposto, 
pretende-se avaliar o atendimento de um aluno inserido na rede pública de 
ensino do estado do Paraná, que apresenta este transtorno através da 
observação em sala de aula no interior do estado. A pesquisa foi iniciada com a 
busca na literatura referente ao assunto, posteriormente, desenvolveu-se a 
observação das aulas realizadas durante o estágio supervisionado. Nesse 
sentido, observou-se que o aluno apresenta, claramente, a dificuldade de 
aprendizagem, discalculia. Contudo, a professora apresentou-se disposta a 
contribuir para o atendimento do aluno durante as aulas. Nessa premissa, 
pode-se concluir que diante das observações e estudos teóricos, as 
características da discalculia foram notadas, identificando a dificuldade. 
Entretanto, sempre há a necessidade de melhoramento do sistema e das 
escolas, a fim de contribuírem para o desenvolvimento de todos os alunos. 
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APLICAÇÃO DE ÓXIDO DE GRAFENO PARA REMOÇÃO DO 
HERBICIDA DIURON DE ÁGUA CONTAMINADA 
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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta o estudo de utilização do óxido de grafeno (OG) 
como material adsorvente para a remoção do herbicida diuron de meio aquoso. 
Foi investigado a influência da massa de adsorvente e do pH inicial da solução 
de diuron na capacidade de adsorção, sendo possível constatar que o aumento 
da capacidade de adsorção é favorecido em menores massas e em pH neutros 
ou básico. Outrossim, foi realizado a investigação do tempo de contato entre 
solução de diuron e o adsorvente sendo possível constar o aumento da 
capacidade de adsorção e remoção de contaminante com o tempo. 
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ADSORÇÃO DE DIPIRONA DE AMOSTRAS AQUOSAS POR 
MEIO DE CASCAS DE SEMENTE DE Moringa oleífera Lam. 

MODIFICADAS 
 
 

Rodrigo Souza Antônio 
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Rosângela Bergamasco 
 

RESUMO 

Atualmente, o monitoramento de fármacos no meio ambiente vem ganhando 
destaque por serem encontrados frequentemente em efluentes de Estações de 
Tratamento de Esgoto (ETEs) e águas superficiais, já que muitas vezes o 
tratamento convencional não é suficiente para sua remoção total. Tendo em 
vista tal impacto, o presente estudo buscou avaliar a capacidade de adsorção 
desse contaminante em cascas de sementes de Moringa oleifera Lam., um 
resíduo agroindustrial, após três tratamentos químicos seguidos de tratamento 
térmico. Os tratamentos testados foram: metanol seguido de ácido nítrico 
(MOMA), ácido fosfórico (MOA) e hidróxido de sódio (MOB). O maior valor de 
capacidade de adsorção foi obtido com MOB (10,24 mg g-1), porém a cor 
liberada pelo biossorvente resultou em falsas concentrações de dipirona de até 
7,46 mg g-1. MOMA obteve o menor valor (2,66 mg g-1) e MOA obteve qe de 
5,65 mg g-1, sendo a maior vantagem a ausência de interferência da cor, 
permitindo então quantificar a concentração real de dipirona. 
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UTILIZAÇÃO DE REDE NEURAL ARTIFICIAL PARA CONTROLE 
DE ESTOURO EM MÁQUINA DE PAPEL KRAFT 

 
Renato Nascimento Viana 

Rodrigo de Souza Barbosa 
Osvaldo Vieira 

Ivo Neitzel 
 

RESUMO 

Em uma linha de fabricação de papel, o teste de arrebentamento ou estouro, 
pode demorar significativamente em termos de processo, devendo-se ao fato 
de uma máquina de papel rodar continuamente. Assim a retirada de uma 
amostra depende do intervalo de tempo que um rolo jumbo será produzido. 
Além deste fator o tempo de teste, condicionamento do corpo de prova e 
lançamento no sistema do resultado pode gerar uma perda de inúmeros metros 
de papel que estejam com seu parâmetro de estouro fora dos limites 
estabelecidos. Com uma rede neural artificial construída através de variáveis 
importantes para o teste de estouro gerou-se um algoritmo capaz de predizer o 
valor do teste em tempo real e com assertividade razoável, sendo um meio de 
geração de um sensor virtual que atue junto aos controladores da máquina de 
papel. 

Palavras-chave: Teste de estouro; Rede neural; Inteligência artificial. 
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RESUMO 
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OTIMIZAÇÃO DE EIXO-ÁRVORE 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 madeireira. 
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 eixo-árvore da máquina. O diagnóstico é obtido 
por meio da análise de vibração convencional, pelo ensaio prático “bump test” 
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 
eixo-árvore a partir do Método dos Elementos Finitos. Na sequência do estudo, 
pretende-se através da simulação numérica, redimensionar o eixo-árvore, 
alterando assim a sua frequência natural, consequentemente gerando a 
redução dos níveis de vibração da máquina oriundos da ressonância.  
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UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA BIM NO GERENCIAMENTO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS E DEMOLIÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
Jorge Fernando Ferreira da Silva 

Guilherme Sandaka 
 

 

RESUMO 

 

Esse trabalho tem por objetivo avaliar o auxílio que a tecnologia BIM (Building 
Information Modeling) pode oferecer para o gerenciamento dos resíduos 
sólidos na fase da demolição, quantificando e classificando os tipos de 
resíduos que devem ser reciclados, reutilizados ou destinados a aterros. Foi 
executado o projeto arquitetônico no software, em seguida foi criado um novo 
parâmetro no projeto e então adicionado em todos os elementos que 
desejavam ser quantificados. A residência demolida tinha uma área de 56, 72 
m² (metros quadrados), foi utilizado um fator de empolamento com 50%, a 
demolição teve um total real de 75,63 m³ (metros cúbicos) de resíduos sólidos, 
necessitou de 13 caçambas com capacidades de 6 m³ para armazenamento 
dos resíduos da demolição. Através dos resultados preliminares, o presente 
estudo tem a expectativa que a tecnologia BIM pode ser de muita utilidade 
também na fase da demolição, auxiliando na estimativa e classificação dos 
resíduos sólidos na demolição. 

Palavras-chave: Estimativa; Reutilização; Reciclagem; BIM. 
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O ESTADO DA ARTE DE METODOLOGIAS PROPOSTAS PARA 
O ENSINO DE QUÍMICA À ESTUDANTES SURDOS 

 
Cristiane Guellis 

Keiti Lopes Maestre 
Paula Cassiana Frohlich 

 
 

RESUMO 

O presente artigo teve como objetivo central fazer uma pesquisa de estado da 
arte sobre as estratégias metodológicas que têm sido propostas para o ensino 
da disciplina de química à alunos surdos no contexto da escola regular. Para 
isso, foi realizada uma pesquisa de caráter bibliográfico no banco de dados do 
portal de periódicos da CAPES e do google acadêmico, nos quais foram 
buscados artigos científicos publicados no período de 2014 a 2018, que 
abordam a referida temática. Por meio deste levantamento foi possível a 
constatação da escassa produção de trabalhos nesta área, dentre os 
encontrados, apenas seis apresentam conteúdo relacionado à disciplina de 
química. Desses trabalhos três utilizaram atividades lúdicas, dois adaptaram a 
tabela periódica e um utilizou a experimentação. Os resultados apresentados 
e discutidos pelos autores evidenciam que as metodológicas visuais representam 
um recurso didático importante no ensino-aprendizagem da disciplina de 
química a estudantes surdos, além de auxiliar a construção do conhecimento 
propicia o desenvolvimento de novas habilidades e a inclusão. Ademais, os 
dados obtidos demonstram que o uso de estratégias diversificadas torna a aula 
prazerosa, facilitadora, bem como auxilia o professor no processo de avaliação 
da aprendizagem. 
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CONTRIBUIÇÕES DAS FERRAMENTAS DE GESTÃO DE 
ESTOQUES EM AGROINDÚSTRIAS 

 
Larissa Ubaldo Ostapechem 

Mary Ane Aparecida Gonçalves 
 

RESUMO 

Para se aplicar um controle de estoque satisfatório é preciso focar nos 
processos e agir diretamente nos problemas existentes, aplicando 
corretamente as ferramentas, abordando os 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 
agroindústrias. 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 
em agroindústrias. A partir desse estudo, pretende-se apresentar as principais 
ferramentas de gestão de estoques para que empresas do setor agroindustrial 
possam aplica-las e obter resultados significativos, mostrando sua eficiência 
tanto nos custos como na redução de perda de produtos. Pode se observar 
através deste estudo que o controle de estoque é visto como uma ferramenta 
de competitividade entre as empresas e que pode trazer bons resultados a uma 
empresa quando corretamente aplicado. 

Palavras-chave: Controle de estoque; Gestão da qualidade; Agroindustrias.  
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AUMENTO DE GERAÇÃO DE VAPOR EM UMA CALDEIRA DE 
BIOMASSA: ESTUDO EM FUNÇÃO DA ESTABILIDADE 

OPERACIONAL 
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RESUMO 

Com o desenvolvimento industrial e a preocupação com o meio ambiente, há 
uma procura por combustíveis alternativos, renováveis e de baixo custo, 
seguindo uma tendência crescente em todo o mundo, ou seja, o uso dessa 
biomassa florestal (cascas, cavacos e resíduos florestais) tem ganhado 
destaque no cenário energético para a produção de vapor e geração de 
energia elétrica e o Brasil é um país privilegiado por possuir grandes recursos 
energéticos de caráter renovável em relação a outros países. Este trabalho 
visou desenvolver um estudo sobre as possíveis causas, dificuldades, 
características, qualidades, problemas e diferenças nas condições do sistema 
de combustíveis sólidos de uma caldeira de biomassa de alta pressão com leito 
fluidizado borbulhante (BFB - Bubbling Fluid Bed), tanto nos sistemas de 
transporte, distribuição e alimentação dessa biomassa para a caldeira, dando 
foco principalmente a biomassa oriunda do processo de descascamento de 
toras, do cavaco dos resíduos florestais e do cavaco de serrarias quando 
necessário em uma indústria de celulose.  

Palavras-chave: Biomassa; Caldeira; Vapor.  
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IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DE UM PLANO DE 
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES (PQF) NAS 

ORGANIZAÇÕES COM ENFOQUE LOGÍSTICO 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como propósito apresentar os aspectos teóricos da 
gestão da qualidade e suas vertentes, com foco acerca da necessidade de 
desenvolvimento de um plano de qualificação de fornecedores no setor 
logístico das empresas. O objetivo geral deste trabalho é exemplificar a 
importância de um plano de qualificação de fornecedores logísticos, sendo este 
eficaz na solução de problemas da cadeia de suprimentos e capaz de 
aumentar a produtividade operacional, deste modo, maximizando os ganhos 
empresariais. A importância da aplicação de um plano de qualificação de 
fornecedores se fundamenta através da crescente competitividade no mercado, 
onde busca-se constantemente técnicas capazes de aprimorar os processos de 
gestão qualidade. Analisando o papel essencial dos fornecedores para um bom 
andamento das operações, atendimento das expectativas do cliente final e sua 
fidelização, demonstra-se que o tema requer um estudo dedicado, afim de se 
demonstrar as vantagens do desenvolvimento de um plano de qualificação de 
fornecedores.  
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PROJETO, CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UMA BANCADA 
DIDÁTICA PARA O ESTUDO DA FLEXÃO E DEFLEXÃO DE 

VIGAS 
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Kevin Mauricio Menon Ribeiro 

 
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. 
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CONFORTO TÉRMICO EM RESIDÊNCIAS: ANÁLISE 
COMPARATIVA DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM EPS X 

EMBALAGENS LONGA VIDA - MODELO DE BAIXO CUSTO 
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RESUMO 

O presente trabalho aborda um tema de grande importância para toda 
sociedade, em especial para pessoas de baixa renda, que buscam ter conforto 
térmico em suas residências, porém a baixo custo de implementação. O 
principal objetivo é mostrar que residências termicamente adequadas 
proporcionam bem-estar aos moradores, e torna-las adequadas pode ser fácil, 
através da utilização de materiais isolantes térmicos de baixo custo 
encontrados no mercado consumidor, que neste trabalho serão os materiais de 
Poliestireno expandido (EPS) e, até mesmo através da reutilização de materiais 
recicláveis para confecção de isolantes térmicos (embalagens Longa Vida). 
Tendo como objetivo especifico a análise do desempenho térmico dos 
materiais citado acima. Para isso, utilizou-se um levantamento de dados 
bibliográfico que apontou a importância do conforto térmico para a qualidade de 
vida das famílias, além de destacar as características térmicas de cada 
material. Com a análise de dados, foi possível identificar o melhor material 
disponível no mercado consumidor que atende as necessidades de conforto 
térmico e viabilidade econômica de implementação, e ao fim do estudo foi 
possível desenvolver a técnica de reutilização das embalagens Longa Vida 
para subcoberturas de telhados. Espera-se, portanto, que por meio desta 
proposta, e de uma análise experimental do desempenho térmico de cada 
material, seja possível identificar o que melhor atenda às adequações térmicas 
das residências, e assim dar sentido a um empreendimento de adequação 
residencial, e melhora na qualidade de vida dos moradores.  

Palavras-chave: Conforto térmico; Embalagens Longa Vida; EPS; 
Sustentabilidade; Habitação. 
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PROJETO VAGA CERTA: ACESSIBILIDADE E ENERGIA 
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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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INFLUÊNCIA DO MÉTODO DE SÍNTESE NA COR DE 
PIGMENTOS INORGÂNICOS SINTÉTICOS 

 
Mariane Dalpasquale 

Fauze Jacó Anaissi 
 

RESUMO 

Pigmentos inorgânicos sintéticos são amplamente utilizados em indústrias, 
principalmente de tintas e devido a essa aplicação constantemente se torna 
necessária a busca por inovações, novos métodos de síntese, visando reduzir 
custos e entrar em consenso com questões ambientais. O objetivo da presente 
pesquisa foi verificar a influência do método de síntese nas coordenadas 
colorimétricas de seis pigmentos, obtidos por duas sínteses distintas, 
denominadas Método de Mistura Sólida e Método de Reação por Gelificação, 
utilizando nitrato de alumínio nonahidratado, pectina cítrica e nitratos de íons 
colorantes e temperatura de calcinação de 600 ºC, em ambas as sínteses. 
Foram obtidos pigmentos de cor roxa, laranja e verde, denominados, Co-
Al(pec), Fe-Al(pec) e Ni-Al(pec), respectivamente. Após a calcinação os 
pigmentos de mesma composição inicial, visualmente, mostraram pequenas 
diferenças de coloração, tanto na forma de pó quanto na forma aplicada, porém 
ao realizar a análise por colorimetria CIELAB as diferenças obtidas foram 
significativas em todos os casos, com valores de diferença total de cor (ΔE) 
maiores que 6,0, indicando que a síntese tem influência na coloração final de 
um pigmento, embora os reagentes utilizados no processo sejam os mesmos e 
na mesma proporção. 
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LOGÍSTICA X MARKETING: INTER-RELAÇÃO PARA 
ALINHAMENTO E RESULTADOS 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa foi idealizada com o objetivo de apresentar a inter-relação 
para alinhamento e resultados entre a logística e o marketing. Com a 
globalização, as organizações estão tendo que se adaptar aos novos desafios, 
de forma a atender o novo perfil do cliente, que está exigindo produtos e 
serviços diferenciados para suprir suas necessidades. Enquanto o marketing 
cria a demanda e satisfaz as necessidades dos clientes, a logística vem com o 
objetivo de satisfazer a demanda, quanto a local, tempo e produto certo, 
através de canais de distribuição bem estruturados. A pesquisa bibliográfica, 
apresenta que a logística e o marketing são funções essenciais. Desta forma, 
ambas as áreas devem estar alinhadas para as organizações obterem 
resultados positivos quanto à retenção de clientes, posicionamento de mercado 
de sucesso e maximização do lucro. 

Palavras-chave: Logística; Marketing; Inter-Relação. 
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PREFERÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO AO MERCADO 
ALIMENTÍCIO 

 
Eduardo Rocha Kmiecik 

 

 

RESUMO 
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CONHECIMENTO DE CIDADANIA EM ESCOLAS PÚBLICA E 
PRIVADA DE TIBAGI 

Suelen Elisama Barbosa Krzsinski 
Gisele Ribeiro dos Santos 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho é resultado de pesquisa realizada com jovens e 
professores de ensino médio das respectivas instituições de ensino: Colégio 
Estadual Leopoldina Bittencourt Pedroso e Colégio Integração, no período de 
21 a 24 de agosto de 2018. Teve como intuito demonstrar qual o conhecimento 
de jovens estudantes a respeito de cidadania, democracia, direitos e deveres 
de todo cidadão. Tendo em vista que a conscientização desses jovens é de 
expressiva relevância para que atuem com discernimento na sociedade. 
Visando ademais contribuir com o processo de construção da cidadania na 
educação. A metodologia aplicada foi dedutiva, quantitativa, qualitativa, 
documental, com pesquisa por meio da elaboração de questionários, que foram 
respondidos pelos alunos e professores. 
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APLICAÇÃO DO MODELO CANVAS PARA ANALISAR A 
VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE UMA FRANQUIA DE 

PUBLICIDADE EM TELÊMACO BORBA – PR 
 

Alan Henrique Oliveira 
Vitor Hugo dos Santos Filho 

 
RESUMO 

 
Este estudo objetivou analisar a viabilidade de instalação de uma franquia de 
publicidade na cidade de Telêmaco Borba – PR por meio do uso do modelo 
CANVAS. A franquia escolhida para o estudo é referência neste segmento por 
assumir compromissos com o meio ambiente, sustentabilidade e a oferta de 
prêmios mensais para seus clientes por meio de sorteios. Trata-se de uma 
pesquisa de caráter qualitativa e exploratório. O estudo permitiu analisar a 
concepção de um novo negócio por meio da metodologia Business Model 
CANVAS (BMC), assim como, apresentar as nove dimensões de seu modelo e 
suas definições. Com a aplicação e analise do modelo de negócio da franquia, 
pode se observar que existe a viabilidade do empreendimento na cidade em 
questão, pois, existe um mercado amplo para a realização das atividades, além 
dos custos de aquisição do negócio ser relativamente baixo. 

Palavras-chave: Modelo de Negócio CANVAS; Franquias; Business model 
generation. 
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SIMULAÇÃO E PROJETO DE UMA BANCADA DIDÁTICA DE 
ANÁLISE DE VIBRAÇÕES 

 
Renan Moraes Ferraz 

Kevin Maurício Menon Ribeiro 
 

RESUMO 

O presente trabalho se trata de uma das dificuldades encontradas no ensino da 
Engenharia, que é promover a interação entre a teoria e a prática, 
demonstrando como é a realidade na indústria e suas melhores práticas atuais. 
Assim, observando uma oportunidade na área de vibração podemos atenuar a 
falta da prática através de uma bancada de vibração, podendo verificar sinais e 
aprender algumas técnicas de monitoramento de análise de vibração. Esse tipo 
de técnica é conhecido como manutenção preditiva, manutenção baseada na 
condição (CBM), no qual tem como objetivo, antecipar a quebra de um 
equipamento, ganhar tempo para um melhor planejamento, através de 
análises, que podem ser termográficas, análise de vibração, inspeção por 
ultrassom, análise do óleo, entre outras. Portanto a construção de uma 
bancada didática, com o objetivo de aplicar os conhecimentos adquiridos em 
Vibrações. Os resultados serão computados e assim será possível ver 
espectros no tempo. O objetivo é a construção de uma bancada de vibração 
para compreender as melhores técnicas empregadas na indústria, como 
verificação de folgas, desalinhamento, desbalanceamentos, falta de rigidez, 
etc. Também tentar amenizar os custos da construção, comprando materiais 
usados, reciclados, e outros de baixo custo. Fazer as simulações de esforços 
no eixo e também na estrutura da bancada, simulação numérica através de um 
celular. As falhas encontradas serão computadas para comparar os que temos 
em literatura e em outros artigos já existentes. Assim, a construção será um 
beneficio para os estudantes de engenharia que poderá usufruir a bancada e 
melhorar seus conhecimentos em vibrações, e melhores técnicas empregadas 
na indústria. 
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AS POSSIBILIDADES DE ENSINO ENVOLVENDO O DIÁLOGO 
ENTRE A LITERATURA, A MÚSICA E O CINEMA 

 
Hérson Felipe Haag 

Érika Ferreira Vilas Boas 
Donizeth Santos 

 
RESUMO 

O artigo apresenta, primeiramente, uma abordagem histórica e teórica da 
relação intertextual envolvendo a literatura com a música e o cinema, pois a 
literatura, sendo a arte da palavra, sempre manteve um diálogo muito rico e 
instigante com as outras artes, sobretudo com a música, a pintura (incluindo-se 
a ilustração e o desenho), a arquitetura e mais recentemente o cinema. Num 
segundo momento são apresentadas propostas de sequências didáticas 
envolvendo a literatura com a música e com o cinema para turmas de Ensino 
Médio, que podem ser adaptadas também para o Ensino Fundamental. O 
trabalho pedagógico de ensino de literatura realizado de forma intertextual por 
meio de atividades interdisciplinares com artes mais próximas da realidade dos 
alunos pode tornar o processo de ensino-aprendizagem mais significativo e 
prazeroso para eles e mais gratificante para o professor. 
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PROPOSTA DE INDICADORES DE DESEMPENHO EM UMA 
EMPRESA DE ATELIÊ 

 
Dayane Ribeiro Colcz 

Érica Nicole Gonçalves Vicente 
Isaías Taveira 

Karolini Rodrigues de Oliveira 
Nathan Felipe Inácio Frazão 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho consiste na elaboração de indicadores de desempenho na 
empresa Ateliê Artes da Tati, de maneira que tais indicadores contribuam para 
o aumento da produtividade, lucratividade, redução de custos e qualidade da 
empresa. De forma que através desses indicadores seja possível estar 
aumentando o rendimento da empresa, por meio de fatores que estejam 
diretamente ligados a satisfação do cliente e ao bom serviço. Para que esse 
processo tenha sucesso é necessário um levantamento ordenado de dados e 
informações, com o objetivo de ao final estar utilizando tais atividades como 
elementos dos desenvolvimentos estratégicos. E para isso foi necessário criar 
aplicações em alguns indicadores específicos, para se poder ter uma analise 
mais detalhada da eficiência e eficácia dos produtos produzidos na empresa, a 
fim de a partir desses estudos se ter planejamentos de como estar melhorando 
a produtividade da empresa em todos os aspectos. 
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A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E A RESISTÊNCIA DO BRASIL NO 
CUMPRIMENTO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS 

 
Celso Domingues 

Sandra Regina Merlo 
 

RESUMO 

 

O presente artigo possui como finalidade traçar o conceito histórico do instituto 
conhecido como audiência de custódia, uma vez que o debate acerca do 
assunto cresceu exponencialmente nos últimos anos com a sua implementação 
por meio da Resolução n° 213/2015 do CNJ. Da mesma forma, busca 
demonstrar qual é o motivo da demora na efetivação do referido instituto no 
ordenamento jurídico pátrio, visto que o país ratificou os tratados internacionais 
que disciplinam a audiência de custódia já no ano de 1990. 
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O USO DO CELULAR COMO RECURSO MEDIADOR DO 
CONHECIMENTO 

 
Bruna Ribeiro dos Santos 

 

RESUMO 

 

As tecnologias móveis têm grandes potencialidades e exibem sua popularidade 
socialmente quando desenvolvidas no ambiente escolar se apresentando como 
um facilitador do acesso ao conhecimento. Dentre tais tecnologias, o celular 
vem ocupando espaço também no âmbito escolar e seu uso pode tornar as 
aulas mais atrativas e dinâmicas. O presente trabalho tem como objetivo 
analisar a percepção docente quanto ao uso do celular como mediador no 
processo de ensino aprendizagem. Para tanto, foi utilizado um questionário 
com questões abertas, para professores atuantes no ensino médio da escola 
estadual, situado no município de Tibagi-PR. A partir da análise de dados foi 
possível perceber que o celular é usado de forma indevida pelos alunos e sem 
moderação, além dos docentes almejarem capacitação para melhor utilização. 
Há também falta fundamentação e recursos para seu uso, com tudo ainda falta 
reeducação tecnológica. As tecnologias móveis estão presentes na atualidade 
e a escola ainda não está preparada para tais. 
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ESTUDO DA ADSORÇÃO DE IBUPROFENO EM MEIO AQUOSO 
UTILIZANDO ÓXIDO DE GRAFENO 

 
Murilo Barbosa de Andrade 

Tássia Rhuna Tonial dos Santos 
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Gessica Wernke 
Rosângela Bergamasco 

 

RESUMO 

 

O IBF trata-se de um micropoluente emergente orgânico que vem causando 
preocupações por representar-se em quantidades elevadas em ambientes 
aquáticos naturais, tornando importante o estudo de sua remoção. O presente 
estudo objetivou estudar a adsorção de ibuprofeno (IBF) em oxido de grafeno 
(GO) sendo obtido pelo método de Hummers modificado, caracterizado 
morfologicamente e utilizado em ensaios de adsorção em batelada. Os 
parâmetros avaliados foram, pH, dosagem de adsorvente e tempo de equilíbrio. 
A cinética de adsorção foi investigada e ajustadas aos modelos de pseudo 
primeira ordem e pseudo segunda ordem, sendo eu o modelo de pseudo 
primeira ordem foi o que melhor representou a adsorção de IBF em GO. Os 
resultados dos ensaios de adsorção demostraram que 4 horas foi tempo 
suficiente para que ocorresse o equilíbrio da adsorção do IBF, atingindo uma 
remoção de 81,35% na temperatura de 25 ºC possibilitando uma capacidade 
máxima de adsorção de 8,35 mg g-1. 
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ADSORÇÃO DE DICLOFENACO DE SÓDIO EM MEIO AQUOSO 
EM NANOFOLHAS DE ÓXIDO DE GRAFENO 

 
Ana Carolina Sestito Guerra 
Murilo Barbosa de Andrade 
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Rosângela Bergamasco 
 

RESUMO 

 

Neste trabalho a adsorção de diclofenaco de sódio (DCF) em nanofolhas de 
óxido de grafeno (GO) foi estudada por se tratar um dos medicamentos mais 
prescritos e um problema ambiental. O óxido de grafeno foi sintetizado pelo 
método de Hummers modificado, caracterizado morfologicamente e foram 
realizados ensaios adsortivos em batelada. Foram avaliados a influência do 
tempo, pH e dose de adsorvente e a cinética de adsorção foi investigada a 
25°C. O modelo de pseudo-segunda ordem foi o que melhor representou a 
cinética de adsorção. As isotermas de adsorção também foram desenvolvidas 
em temperaturas variando entre 25 e 45 °C e concentrações que variaram de 5 
a 50 mg L-1 de contaminante. O modelo de Langmuir foi o que melhor se 
ajustou aos dados experimentais e foi determinado que a capacidade máxima 
de adsorção do DCF a 25 °C foi 128,74 mg g-1. O adsorvente proposto se 
mostrou então como um adsorvente promissor para aplicação na purificação de 
água. 
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FOLHA DE VERIFICAÇÃO USADA COMO FERRAMENTA DE 
QUALIDADE E SEGURANÇA; METODOLOGIA DE USO, 

PADRÃO E CONTROLE DE UM PRODUTO, SERVIÇO OU 
PROCESSO 

 
Antonio Carlos Camargo 

Maria Elisa Ximarelli Fuglini 
Tatiane Teixeira 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho é apresentado com o objetivo de evidenciar o conceito de 
uma das sete ferramentas da qualidade: a folha de verificação. Esta ferramenta 
auxilia no processo de melhoria contínua do cotidiano das pessoas, trazem 
benefícios como segurança, organização e padrão para todas as tarefas que 
necessitam execução. Foi utilizada a metodologia bibliométrica em artigos 
publicados pelo O Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP) 
onde deixa evidente em números, alguns dados para observação e 
compreensão, através de planilhas e gráficos mediante regiões e contextos 
temporais de áreas de atuação e período definido. Constatou-se que dos vinte 
artigos analisados, foram aplicados a folha de verificação em oito ocasiões 
para a identificação de problemas, para correção de problemas seis vezes e o 
mesmo para melhorias. Foi desenvolvido o estudo da aplicação da folha de 
verificação em nove estados: Rio Grande do Norte, Paraíba, Minas Gerais, 
Paraná, Bahia, Santa Catarina, Pará, São Paulo, Piauí e Ceará, durante os 
anos de 2009 a 2017. Os resultados obtidos pela utilização da folha de 
verificação aplicada nas áreas de concentração de cada artigo, tiveram 
resultados onde foram identificadas as não-conformidades, os pontos onde 
poderiam ser aplicados a melhoria contínua e as correções que deveriam ser 
executadas sempre buscando segurança e qualidade total. 

Palavras-chave: Qualidade; Folha de Verificação; Segurança. 
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ADSORÇÃO DE CORANTES TÊXTEIS EM SERRAGEM DE MDF 
(MEDIUM-DENSITY FIBERBOARD) 

 
Mariane Dalpasquale 

Silvana Fernandes Montanher 
Larissa Bello Neves de Farias 

 
RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a serragem de MDF como adsorvente 
alternativo dos corantes têxteis vermelho Quimacryl GRL e Nylosan azul N-
BLN. Os estudos de adsorção foram realizados em coluna de leito fixo usando 
a serragem de MDF in natura e tratada com NaOH e HCl 0,10 mol L-1. Curvas 
de saturação foram obtidas percolando-se soluções 100 mg L-1 dos corantes 
pela coluna preenchida com serragem, alíquotas de 25 mL eram recolhidas e a 
concentração de corante determinada por espectrofotometria. A remoção do 
corante vermelho (catiônico) foi bastante eficiente, e melhorou 
significativamente com o tratamento básico da serragem. A remoção do 
corante azul (aniônico) não foi tão eficiente mesmo com o tratamento ácido. O 
efeito da força iônica foi avaliado, mostrando que a remoção do corante azul é 
prejudicada pela presença de íons dissolvidos. Os melhores valores de pH para 
a adsorção foram de 1 para o corante azul e 12 para o vermelho. A dessorção 
dos corantes foi possível usando HCl  ou  NaOH 0,10 mol L-1. 

Palavras-chave: Resíduo industrial; Coluna de leito fixo; Adsorção. 
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DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE REDUÇÃO DE UMA 
CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO UTILIZANDO REDES NEURAIS 

ARTIFICIAIS 
 

Mayk Willian De Sikorski 
Alan Guilherme Hornung 

 

RESUMO 

 

Uma caldeira de recuperação química, em uma indústria de celulose, tem como 
função principal recuperar a matéria inorgânica do licor negro proveniente do 
setor de cozimento. A caldeira de recuperação Kraft precisa converter o 
Na2SO4 presente no licor negro a Na2S que é um dos agentes ativos na 
produção de celulose pelo processo Kraft. Vários parâmetros e variáveis do 
processo influenciam na eficiência de redução da caldeira, vazão e temperatura 
do ar de combustão e concentração do licor negro para queima são alguns 
exemplos. Tais condições operacionais são por muitas vezes instáveis e 
dependem ou da automatização do processo ou do conhecimento e 
experiência do operador. A determinação do valor da eficiência de redução da 
caldeira é feita por análise laboratorial, isso implica em maior probabilidade de 
falhas ou erros de cálculo, além do maior intervalo de tempo entre a 
realizações da análise. A modelagem matemática da caldeira de recuperação 
tem se mostrado uma ferramenta importante na análise da influência de 
diferentes condições operacionais no funcionamento deste equipamento. Para 
este artigo foram utilizadas Redes Neurais Artificiais para acompanhar diversas 
variáveis do processo e obter valores aproximados da Eficiência de Redução, 
buscando otimizar os resultados operacionais e facilitar manobras corretivas 
para evitar distúrbios no processo. 
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ADSORÇÃO DE AZUL DE METILENO POR HIDROCARVÃO DE 
CASCA DE BANANA 
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Marcela Fernandes Silva 
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RESUMO 

 

Os corantes são comumente utilizados na indústria para conferir caráter mais 
agradável a uma infinidade de produtos, no entanto, na grande maioria das 
vezes os mesmos não são removidos nos tratamentos de efluentes usuais, 
gerando uma alta carga de poluentes descartados nos corpos d`água. Assim, o 
presente trabalho visou a aplicação do hidrocarvão de casca de banana, na 
adsorção do corante azul de metileno. O adsorvente foi caracterizado por meio 
de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectrometria de raios-X 
dispersiva de energia (EDX). Foram analisadas, a interferência da 
concentração inicial do adsorvente no processo de adsorção e também a 
influência do tempo de contato através de testes de cinética de adsorção. O 
valor de qt encontrado foi de 17, 73 mg g-1  e R= 88,85%, alcançando o 
equilíbrio em 300 min. O modelo cinético que melhor se aplicou aos dados foi o 
modelo de pseudo segunda ordem, com valor de R2 de 0.96981. O hidrocarvão 
apresentou uma boa capacidade de adsorção além de ser considerado um 
biossorvente. 
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ANÁLISE COMPARATIVA DE TEMPERATURA EM UM 
PROTÓTIPO DE CÂMARA FRIA COM TELHADO VERDE 

 
Joalison Bento da silva 
Paulo Roberto Campos 

 

RESUMO 

 

Pensando na necessidade e no dever de contribuir com o planeta juntamente 
com o grande gasto realizado com manutenção na área de refrigeração, 
principalmente na estação mais quente do ano, foi implantado um telhado 
verde numa câmara fria do tipo externo para realizar cálculos e fazer análises 
do rendimento dessa ideia. Desse modo, obteve-se uma base de dados com e 
sem o telhado verde, para comprovarmos se há eficiência nesse investimento, 
onde houve a verificação e testes no período de um dia, alternando horários 
para seguir com os cálculos da eficiência. Contudo, o telhado trouxe mais 
isolação para a câmara fazendo com que a temperatura seja atingida com mais 
facilidade pelo compressor. O presente trabalho tem como objetivo contribuir 
com o desenvolvimento sustentável do ambiente urbano e consequentemente 
com o bem-estar da sociedade, sabendo que a câmara fria são 
compartimentos refrigerados, isolados termicamente e reconhecendo 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. 
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APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE PARA 
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RESUMO 

 

Com o crescimento do setor papeleiro advindo dos diversos investimentos em 
construções de novas fábricas ou ampliações de suas antigas unidades, faz-se 
necessário que as necessidades de seus clientes sejam supridas, buscando 
sempre aumentar sua produtividade, melhorar a qualidade de seus produtos e 
reduzir os custos de produção. Dado este contexto verifica-se a seguinte 
questão: como as metodologias das ferramentas da qualidade e os times 
internos de melhoria podem auxiliar a identificar e diminuir problemas 
recorrentes, para melhoria dos resultados? Para responder essa questão, um 
estudo foi realizado abordando o problema de rompimentos na rebobinadeira 
de uma máquina de papel, utilizando dados históricos de problemas da 
máquina, aplicando as ferramentas da qualidade, propondo ações para diminuir 
os problemas recorrentes e reduzir custos por perdas de papel para refugo, 
objetivando melhorar os resultados e o desempenho da máquina. No caso 
apresentado neste trabalho, após a utilização das ferramentas identificaram-se 
uma série de oportunidades de melhoria, e após a implementação das ações 
ocorreu uma redução na geração de refugos decorrentes do rompimento da 
folha na rebobinadeira. 
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A TECNOLOGIA NO AUXÍLIO DO ACUMULO DE PROVAS 
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RESUMO 
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A RELEVÂNCIA DO USO DA TECNOLOGIA NO PLANO 
JURÍDICO 

 
Rebeca Fernandes Rodrigues 

Louisy Gabrieli Pereira Rodrigues 
 

RESUMO 

Com o advento da globalização, a tecnologia se tornou presente na vida de 
todos os indivíduos, seja no trabalho ou no dia a dia, a facilidade que ela trouxe 
consigo privilegiou aqueles que a utilizam. O presente artigo discute acerca do 
impacto proporcionado pelo uso de tecnologias no ambiente jurídico, apresenta 
exemplos de programas que podem ser utilizados com o fim de auxiliar o 
trabalho dos juristas e expõe alguns dos motivos que causam dificuldade de 
engajamento. Além disso, mostra a opinião de alguns profissionais da área por 
meio de entrevistas realizadas, buscando exibir pontos positivos e negativos 
presentes na nova era tecnológica. 

Palavras-chave: Tecnologia; Sistemas judiciais; Recursos jurídicos. 
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RESUMO 

Este artigo científico tem como intenção a análise, a exposição e a verificação 
das medidas de segurança pública que foram tomadas dentro do âmbito 
municipal de Telêmaco Borba no ano de 2017, com a finalidade de intervir e 
diminuir os tão altos índices de criminalidade que o município vinha 
presenciando nos anos precedentes ao ano referido no título do artigo. É 
inclusa uma análise de dados quantitativos provenientes do 26º Batalhão de 
Polícia, visando vislumbrar os resultados das medidas aplicadas. Também é 
presente ao longo do texto uma definição de segurança pública autêntica e 
original (pertencente aos autores deste artigo), junto a uma definição de Estado 
que se mostrou necessária para se entender o local onde o tema do artigo 
habita e se desenvolve, uma análise do artigo 144 da Constituição brasileira 
(concernente à segurança pública). A grande hipótese que vem alicerçando 
este artigo é a de que os investimentos nas medidas de segurança pública 
acarretariam diretamente no estancamento dos elevados índices de 
criminalidade que vinham acometendo o município de Telêmaco Borba, sendo 
assim, o trabalho tem como escopo central comprovar esta hipótese 
cientificamente. O método pelo qual foi optado é o dedutivo, afim de partir do 
geral para o particular, com a formulação de um problema de pesquisa e uma 
hipótese, para assim, verificar tal hipótese e obter os resultados. O problema 
de pesquisa se delimita em: medidas de segurança pública tomadas pelo 
governo em Telêmaco Borba no ano de 2017. 
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VIABILIDADE ECONÔMICA NA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE 
PRÓPRIA DE GEORREFERÊNCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS 

EM UMA EMPRESA FLORESTAL, UM ESTUDO DE CASO 
 

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 payback para calcular a taxa de retorno do capital 
investido na primarização do georreferenciamento, 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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A LEI Nº 12.318/10 NO COMBATE À ALIENAÇÃO PARENTAL 
 

Edivane S chwichtemberg Lopes 
 

RESUMO 
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AS CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 
Andrielle Thaynara Santos 

Nelcimara de Oliveira 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a temática de gestão de pessoas com enfoque no 
subsistema de recrutamento e seleção, bem como as contribuições promovidas 
pela implantação de tecnologias nesse processo. Mostra também um 
panorama da evolução do setor de recrutamento e seleção dentro das 
organizações até a atualidade, englobando a introdução da era digital. 
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BRIQUETES ECOLÓGICOS A PARTIR DE RESÍDUOS 
INDUSTRIAIS DE PINUS E EUCALIPTO 

 
Nayara Dobzinski 

Vaniele de Oliveira Melo 
Leticia Rodrigues 

Marcelo Coelho dos Santos Muguet Soares 
 

RESUMO 

 

O conflito energético e a busca por energias renováveis são pontos de estudo 
incessantes, nos quais cada vez mais pesquisadores buscam uma nova 
alternativa de energia que seja viável, ou seja, uma energia econômica e que 
não agrida ao meio ambiente, uma dessas alternativas é a briquetagem com 
casca de árvore. A casca de Pinus e Eucalipto é na maioria das vezes um 
resíduo que pode chegar a 70% do desperdício em indústrias do ramo 
moveleiro, papel e celulose, florestal, entre outros. Dessa forma, o objetivo 
deste trabalho é explorar qual o melhor método de se fazer um briquete 
ecológico, isto é, sem adição de aglutinantes, a partir da casca de Pinus ou 
Eucalipto. Para essa discussão foram realizados estudos que visam a 
utilização desses resíduos e testes para a comprovação dos mesmos: 
granulometria, umidade, teor de extrativos, lignina, cinzas e poder calorífico. De 
acordo com o referencial teórico estudado e os testes realizados, por suas 
características físicas e excelentes propriedades caloríficas, a casca de Pinus 
apresentou vantagens sobre a casca de Eucalipto, portanto o briquete da casca 
de Pinus constitui-se de uma excelente fonte de energia. 

Palavras-chave: Energia; Casca; Briquetes ecológicos. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO DESENHO NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS DE 6 E 7 ANOS DE IDADE 

 
Gislaine Aparecida Rosequine Reway 

 
RESUMO 

 

Desenho e escrita muitas vezes misturam-se nas representações infantis. À 
vista disso, a representação gráfica é uma condição para o pensamento existir 
e está interligada com a escrita, sendo assim tem um papel fundamental na 
alfabetização. Entretanto, quando os pequenos iniciam esse processo, aos 6 
ou 7 anos de idade, os docentes acreditam que estimular a escrita é o caminho 
a ser percorrido. Dessa forma, ignoram a importância do desenho no 
desenvolvimento da criança e precisamente da escrita. Nesse sentido, esse 
artigo apresenta uma análise da contribuição do desenho infantil no 
desenvolvimento da aprendizagem e sobre o papel do educador no 
acompanhamento e construção do pensamento infantil relacionando o desenho 
com a escrita. As discussões fundamentam-se em Luquet (1969), Derdyk 
(2003), Piaget (1978, 1982, 1985 e 1993), Pillar (2012), Ferreiro (1985), 
Méredieu (2006) e Moreira (1995) e embasam a pesquisa de campo realizada 
com professores alfabetizadores da Rede Municipal de Ensino de Telêmaco 
Borba no intuito de compreender o papel do docente na mediação para o 
desenvolvimento da expressão gráfica infantil em turmas de alfabetização. 

Palavras-chave: Desenho infantil; Desenho e escrita; Sistemas de 
representação; Desenho infantil e alfabetização. 
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CIDADANIA E MEIO AMBIENTE: A FALTA DE ORIENTAÇÃO E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESDE A INFÂNCIA E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS 
 

Claudiane Bueno 
Aline Cristina Batista Magalhães 

Gilmara Aparecida Rosas Takassi 
 

RESUMO 
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LUFFA CYLINDRICA – ANÁLISE DO DESGASTE E DAS 
SUBSTÂNCIAS PRESENTES APÓS SUA UTILIZAÇÃO COMO 

ESCOVA DENTAL ALTERNATIVA 
 

Rafael Marques dos Santos 
Vitoldo Antonio Kozlowski Junior 

 
 

RESUMO 

 

A Luffa cylindrica – esponja vegetal – é uma planta trepadeira da família 
cucurbitáceas utilizada principalmente na higiene pessoal durante o banho. Sua 
utilização na Odontologia não é comumente encontrada, porém diversos 
estudos mostram sua eficácia na remoção do biofilme e na higienização de 
próteses totais quando comparada às escovas convencionais. O objetivo deste 
estudo foi analisar o desgaste das fibras da Luffa cylindrica em diferentes 
tempos de uso pela microscopia eletrônica de varredura (MEV) e as 
substâncias presentes pelo uso do EDS (espectroscopia por energia 
dispersiva). A Luffa cylindrica utilizada foi recortada em sete amostras de 
tamanho suficiente para envolver o dedo indicador. Cada amostra foi utilizada 
num período de tempo diferente, variando de 0 dias – controle – até 6 dias e 
acondicionada em embalagens de papel kraft devidamente identificados com o 
tempo de uso após sua secagem. A escovação com a esponja vegetal era 
realizada apenas uma vez ao dia durante 2 minutos. Após a utilização de todas 
as amostras, elas foram preparadas para análise em MEV e EDS para análise 
do desgaste das fibras e das substâncias encontradas em cada amostra. Os 
resultados obtidos mostram um desgaste progressivo das fibras da esponja 
vegetal com o passar do tempo e as substâncias encontradas foram, 
principalmente, carbono, hidrogênio, cálcio, flúor e oxigênio. Baseado nos 
resultados sugere-se que a esponja vegetal quando utilizada na cavidade oral 
apresenta um desgaste que pode reduzir sua eficiência na remoção do biofilme 
e as substâncias encontradas mostram que este material apresenta-se livre de 
substâncias tóxicas. 
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BIBLIOMETRIA DOS ARTIGOS DA ENEGEP 2017 – GESTÃO 
AMBIENTAL DE PROCESSOS PRODUTIVOS COM FOCO EM 

GESTÃO DE RESÍDUOS E PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO 
 

Vitor Gabriel Santos Sousa 
 

RESUMO 

 

A bibliometria é uma ferramenta que utiliza de métodos estatísticos e serve 
para que se possa organizar as informações e mostrá-las de forma mais 
didática. O objetivo do presente trabalho é utilizar essa ferramenta para reunir 
as informações sobre os artigos da Enegep de 2017 e mostrar essas 
informações de uma maneira mais compreensível. O tema é gestão ambiental 
de processos produtivos com foco em gestão de resíduos. Utilizou-se o método 
de pesquisa exploratória para obter-se os conhecimentos necessário para o 
cumprimento dos objetivos propostos e as fontes de pesquisa foram livros, 
manuais e artigos disponíveis na internet ou em cópia física. 
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PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO EM UM 
POSTO DE COMBUSTÍVEIS EM ORTIGUEIRA-PR 

 
Gabriel Buniowski 

 
RESUMO 

 

O presente trabalho tem como estudo de caso a implantação de um Projeto de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico – PSCIP em um posto de combustíveis 
que está em funcionamento há mais de 30 anos, localizado em Ortigueira – 
Paraná, uma vez que o estabelecimento não possui o mesmo, e buscando 
atender as Normas de Procedimentos Técnicos do Corpo de Bombeiros do 
Paraná. Levando em consideração a quantidade de produtos inflamáveis, a 
edificação, o fluxo de veículos automotores e pessoas no local, o Projeto de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico é de suma importância ao 
estabelecimento, visando, principalmente a segurança dos trabalhadores e 
clientes que frequentam esse ambiente. O desenvolvimento do trabalho 
ocorrerá através de visitas ao local de estudo, elaborando levantamentos de 
dados e comparando as exigências em relação as normas já estabelecidas 
pelos órgãos competentes do estado. 
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METODOLOGIAS ATIVAS: É POSSÍVEL NA REDE PÚBLICA 
 

Sabrina Siqueira Bellemer 
Bruna Ribeiro 

 

RESUMO 
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PREDIÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO UTILIZANDO 
REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 
Douglas Cesar Mariano da Silva 

 
RESUMO 

 

A evasão acadêmica é um problema crônico que vem crescendo não só no 
Brasil, mas em outros países também e isso causa prejuízos não somente para 
o acadêmico, mas também para as instituições de ensino. Pesquisas 
realizadas a respeito mostram quais são os principais motivos pelos quais os 
acadêmicos desistem da faculdade, entre eles estão a dificuldade do curso, os 
problemas financeiros para o aluno se manter na universidade e a vocação do 
estudante. Diante disso é necessário quebrar barreiras e buscar na tecnologia 
e inovação, as formas de prever o desenvolvimento do acadêmico, bem como 
auxiliá-lo para evitar a desistência. A inteligência artificial (IA), pode ser uma 
opção para facilitar o processo de aprendizagem e resolver esse tipo de 
problema, através de redes neurais pode-se atribuir pesos e valores e 
descobrir a tendência de cada acadêmico. Além da utilização da IA trazer 
benefícios e agilidade ao processo de aprendizagem, pode colaborar 
significativamente na redução dos índices de reprovações e evasões, pois 
possibilita trabalhar e acompanhar individualmente cada estudante e trazer 
novas ideias e maior eficiência na execução dos planos de ação junto aos 
estudantes. 

 

 

  



93 
 

 
 

DESIGN E SIMULAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE UM BRAÇO 
ROBÓTICO DE 4 GRAUS DE LIBERDADE 

 
Matheus Adriano Godoy Ramos 

Kevin Mauricio Menon Ribeiro 
 

 

RESUMO 

 

O desenvolvimento tecnológico vem sendo cada vez mais um ponto de grande 
importância, não apenas por inovar, mas por facilitar a vida humana e propor 
recursos viáveis em diversas áreas de concentração. O presente trabalho visa 
relacionar a robótica industrial com a tecnologia de simulação a partir da 
simulação de movimentos de um braço robótico de 4 graus de liberdade criado 
no software Autodesk Inventor. O estudo apresenta um manipulador de 
pequeno porte, para fins didáticos e com uma estrutura que o possibilita não 
apenas ser simulado, mas também ser impresso em impressora 3D para 
posterior programação dos movimentos das juntas, com a utilização de servo 
motores. Além disso, o conteúdo abordado permite ao leitor compreender como 
se comportam o deslocamento angular, a velocidade angular e a aceleração 
angular ao programar um braço robótico para executar movimentos 
específicos. 

Palavras-chave: Braço robótico; Simulação; Inovar. 
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UTILIZAÇÃO DE DRYWALL COMO MÉTODO CONSTRUTIVO 
EM VEDAÇÕES INTERNAS 

 
Jonatas Marcondes Batista 

Jony Mercis da Silva 
 

RESUMO 

 

O setor da construção civil é impulsionado constantemente devido ao 
crescimento populacional, por conta de requerer cada vez mais tecnologias 
eficientes à agilidade e praticidade quanto à sua execução, no intuito de 
justamente atender a demanda. Além disso, a preocupação com os recursos 
naturais, principalmente quanto à geração de resíduos do setor, torna-se de 
interesse econômico e ambiental para que os desperdícios sejam reduzidos. 
Em vista disso, neste trabalho iremos apresentar o drywall como método 
alternativo para vedações internas. 
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POLOS GERADORES DE VIAGENS: UMA ANALISE DA 
FACULDADE DE TELÊMACO BORBA 

 
 

Isabella Pereira Ribas 
Luana Timotio Tonhato  

Dyessica Franscisca Silva 
Bruno Dias de Oliveira 
Flavia Sayuri Arakawa 

 

RESUMO 

 

A implantação de novos empreendimentos nas cidades, mesmo aqueles que 
são considerados de pequeno porte, é considerada hoje um objeto de estudo e 
preocupação para as autoridades do trânsito. Os empreendimentos de grande 
ou pequeno porte atraem ou geram viagens, causando impactos no tráfego e 
no entorno do seu sistema viário, sendo caracterizado como Polos Geradores 
de Viagens (PGV). Neste estudo, o objetivo foi analisar a Faculdade de 
Telêmaco Borba (FATEB) como um PGV, avaliando seu sistema viário a partir 
de contagem volumétrica dos veículos que acessam a Instituição de Ensino, 
bem como analisar a quantidade de vagas disponíveis no seu 
estacionamento.  Para análise da FATEB como PGV, utilizou-se a metodologia 
aplicada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a metodologia 
internacional da Institute of Transportation Engineers (ITE). Os resultados 
mostram que ambas as metodologias utilizadas para análise de PGV em 
Instituição de Ensino, superestimaram os valores das viagens geradas pelos 
veículos que acessam a FATEB. O modelo que mais se aproximou aos 
resultados foi o CET-SP (1) sendo 413 viagens e para as vagas de 
estacionamentos o modelo da CET-SP(3) com 350 vagas. Foi realizada uma 
pesquisa destinada aos acadêmicos, docentes e colaboradores, que 
abordaram questões referentes ao sistema viário e o estacionamento da IES. 
Os resultados do estudo indicaram a FATEB como um PGV e que a mesma 
afeta o entorno do seu sistema viário gerando impactos no tráfego de veículos. 
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APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA: ESTUDO DE CASO 
NO AUTO POSTO MATRIZ DE TELÊMACO BORBA 

 
Luiz Gustavo Rivera Carrera 

Guilherme Sandaka 
 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo verificar a viabilidade do aproveitamento de 
água da chuva para fins não potáveis no Auto Posto Matriz, em Telêmaco 
Borba-PR. Primeiramente, foram realizados levantamentos de dados da 
edificação e da população que irá ocupá-la, estimando o consumo de água 
potável e o potencial consumo de água não potável, oriundo de 
reaproveitamento de águas pluviais. A partir dos dados obtidos, elaborou-se 
um projeto que se mostrou suficiente para suprir grande parte da necessidade 
de água para fins não potáveis do local.  Sendo assim, após este projeto, foi 
efetuada uma pesquisa de mercado, onde foram estimados os custos relativos 
à implantação deste, e por último realizado uma análise de viabilidade 
econômica da implantação. 
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ESTUDO DE CASO APLICAÇÃO DE MELHORIA CONTÍNUA 
BOMBAS COM SELOS MECÂNICOS 

 
Rafael Ferreira 

Luiz Carlos Menezes Almeida junior 
 

RESUMO 

 

Com a intensa mudança do mundo globalizado as organizações têm 
enfrentado grandes desafios, um deles é a continuidade operacional a baixo 
custo. Com isso as organizações estão revendo o processo produtivo com a 
tentativa de eliminar os desperdícios. Para dar suporte as empresas, as 
ferramentas e filosofias japonesas, estão a cada dia sendo mais aplicadas, 
buscando aumentar a produtividade e a eficiência em seu processo. A 
pesquisa bibliográfica deste trabalho abordará a importância da aplicação dos 
conceitos dos 8 pilares básicos, da ferramenta Total production Maintenance – 
TPM, o qual auxilia as empresas na redução de falhas nas instalações, 
maquinas e equipamentos, fazendo com que os produtos processados tenham 
a qualidade, e as plantas alta produtividade. No desenvolvimento será 
apresentado a importância de se alcançar a TPM e suas dificuldades na 
implantação. 

Palavras-chave: Manutenção Produtiva total; Perdas; Dificuldade. 
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AS FALHAS DA ÁREA JURÍDICA NOS SISTEMAS SOCIAIS 
BRASILEIROS 

 
Edson Renato de Oliveira 

Thiago Garcia 
 

RESUMO 
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COMPARAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE DUAS 
CELULOSES FLUFF COMERCIAIS 

 
Marlene Guemra Borriero 

 
RESUMO 

 

Este artigo apresenta um estudo sobre as principais indústrias de 
celulose fluff do mundo, visto que as maiores empresas produtoras se 
encontram nos Estados Unidos. Serão analisadas amostras de celulose fluff de 
uma indústria localizada nos Estados Unidos, comparando com uma de menor 
produção localizada na Argentina, buscando propriedades diferenciadas para o 
mercado brasileiro. Existe uma infinidade de produtos absorventes, dentre eles, 
encontram-se os produtos higiênico-sanitários fabricados principalmente com 
celuloses do tipo fluff (celulose, pasta ou polpa fluff ou fofa). 
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ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DA NORMA ISO 14.001 EM UMA 
INDÚSTRIA DE CELULOSE NA REGIÃO DOS CAMPOS GERAIS 

 
Marcelo Mota 

Heleno Melo Pontes 
Ana Kaori de Oliveira Ouba 

 

RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivo analisar a implantação da Norma ABNT 
ISO 14.001 em uma indústria de celulose na região dos Campos Gerais no 
Paraná. A organização, que iniciou sua linha de produção há menos de três 
anos, fez planejamento para a implantação do Sistema de Gestão Ambiental, 
treinou seus colaboradores, mapeou aspectos e impactos ambientais de suas 
atividades e obteve sucesso na implantação da norma. Este êxito na auditoria 
de certificação, aliado a redução de perdas, trouxe ganhos na competitividade 
de seus produtos através da redução de custos. A certificação também permitiu 
maior visibilidade dos produtos no mercado nacional e internacional. 

Palavras-chave: ISO 14.001; Certificação ambiental; Redução de perdas; 
Melhoria contínua; Aspectos e impactos ambientais. 
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PREDIÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO UTILIZANDO 
REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 
Marlene Guemra Borriero 

 
RESUMO 

 

A evasão acadêmica é um problema crônico que vem crescendo não só no 
Brasil, mas também em outros países  e isso causa prejuízos não somente 
para o acadêmico, mas também para as instituições de ensino. Pesquisas 
realizadas a respeito mostram quais são os principais motivos pelos quais os 
acadêmicos desistem da faculdade, entre eles estão a dificuldade do curso, os 
problemas financeiros para o aluno se manter na universidade e a vocação do 
estudante. Diante disso é necessário quebrar barreiras e buscar na tecnologia 
e inovação, as formas de prever o desenvolvimento do acadêmico, bem como 
auxiliá-lo para evitar a desistência. A inteligência artificial (IA), pode ser uma 
opção para facilitar o processo de aprendizagem e resolver esse tipo de 
problema, através de redes neurais pode-se atribuir pesos e valores e 
descobrir a tendência de cada acadêmico. Além da utilização da IA trazer 
benefícios e agilidade ao processo de aprendizagem, pode colaborar 
significativamente na redução dos índices de reprovações e evasões, pois 
possibilita trabalhar e acompanhar individualmente cada estudante e trazer 
novas ideias e maior eficiência na execução dos planos de ação junto aos 
estudantes.  

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Redes Neurais; Evasão Acadêmica. 
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ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: UMA 
ANÁLISE DA CAPACIDADE DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO 

NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA-PR 
 

Isabella Pereira Ribas 
Luana Timotio Tonhato 
Bruno Dias de Oliveira 

Dyessica Francisca Silva 
Michel de Angelis Nunes 

 
RESUMO 

 

Os resíduos provenientes da construção civil são gerados de uma forma 
considerável e acabam tendo uma destinação incorreta, ocasionado problemas 
sociais e ambientais, esses resíduos necessitam de uma destinação diferente 
dos resíduos sólidos, a Resolução nº 307/02 do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA) determina que é proibido a disposição dos RCC em 
locais inadequados como os aterros sanitários. O estudo teve por 
objetivo  estimar a geração dos resíduos a partir de construções, reformas e 
ampliações do município de Telêmaco Borba-PR, identificar o principal agente 
gerador e prever se a área cedida para a implantação de um aterro de RCC 
classe A tem a capacidade de recebe-los, para isso, os dados foram obtidos 
através da área de construções e reformas de alvarás emitidos no ano de 2017 
e estimados por um método indireto, com base no Ministério do Meio Ambiente 
foi previsto a capacidade da área proposta. Estima-se que a geração de RCC 
em Telêmaco Borba é de aproximadamente 23,57 t/dia, o que corresponde a 
0,340 kg/hab.dia, onde 89. 
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ADSORÇÃO DO ANTIBIÓTICO CEFALEXINA EM SOLUÇÃO 
AQUOSA UTILIZANDO ÓXIDO DE GRAFENO 

 
Ana Carolina Sestito Guerra 

Gessica Wernke 
Quelen Leticia Shimabuku-Biadola 

Marcia Regina Fagundes Klen 
Rosângela Bergamasco 

 
 

RESUMO 

 

A presença dos antibióticos no ambiente ocorre de diversas formas, além do 
descarte dos produtos farmacêuticos, o que não é absorvido no organismo 
acabam sendo lançado no esgoto doméstico, o que tem levado a contaminação 
dos recursos hídricos, resultando em graves problemas ambientais e à saúde 
humana. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do 
processo de adsorção utilizando adsorvente composto por óxido de grafeno 
para remoção de cefalexina. A influência dos parâmetros no processo de 
adsorção em batelada foi avaliada analisando o efeito do pH da solução e 
massa de adsorvente. No estudo da cinética de adsorção o modelo de 
pseudossegunda ordem foi o que melhor se ajustou aos dados experimentais. 
Para o estudo de massa do adsorvente observou-se que a capacidade máxima 
de adsorção foi de 164,32 mg g-1 para a menor massa utilizada no estudo 
(0,01 g), já na influência dos três pHs analisados o que obteve uma maior 
porcentagem de remoção foi o pH 7. Portanto, o óxido de grafeno apresenta-se 
efetivo para remoção do antibiótico cefalexina em solução aquosa utilizando o 
processo de adsorção em batelada. 
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ANÁLISE DA PRESENÇA DE CÁDMIO EM AMOSTRAS DE 
SALIVA DE PACIENTES FUMANTES E NÃO FUMANTES 

 
Rafael Marques dos Santos 

Lauro Taques Neto 
Vitoldo Antonio Kozlowski Junior 

 
 

RESUMO 

 

A presença de metais pesados em produtos tabagistas representa um grande 
risco à saúde da população. O tabaco contém mais de 19 carcinógenos e pelo 
menos 30 metais pesados, como o cádmio, sendo a maior fonte de exposição 
destas substâncias à população mesmo em pacientes que não fumam. O 
objetivo deste estudo foi analisar a presença de cádmio em amostras de saliva 
humana de pacientes fumantes e não fumantes. Foram coletadas 15 amostras 
de saliva humana, sendo 11 de não fumantes e 4 de fumantes. Soluções 
padrão de cloreto de cádmio em diferentes concentração foram preparadas 
para obter as curvas padrão, além do tampão Britton-Robinson utilizado como 
eletrólito suporte. A técnica utilizada foi a da voltametria cíclica em que as 
soluções eram testadas em uma célula voltamétrica com capacidade de 15 ml 
e 3 eletrodos (pasta de carbono, Ag/AgCl e platina) conectados ao 
potenciostato para controlar a diferença de potencial entre os eletrodos. As 
curvas padrão foram obtidas utilizando 10 ml do tampão e 10 μl de cloreto de 
cádmio. Para as amostras de saliva humana, trocava-se a solução de cloreto 
de cádmio pela amostra de saliva humana a ser testada na mesma dosagem. 
Foram encontradas 0,07 ± 0,16 mg/ml de cádmio na saliva de pacientes não 
fumantes e 0,65 ± 0,40 mg/ml em fumantes (p > 0,01). Pode-se sugerir que o 
hábito tabagista está relacionado com a contaminação por cádmio e que 
pacientes que não fumam também podem apresentar traços de cádmio na sua 
saliva. 
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ANÁLISE DA VIABILIDADE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA 
UTILIZANDO RESÍDUOS DE BORRACHA DE PNEU EM TIJOLO 

DE SOLO CIMENTO 
 

Aline Pinheiro Pupo 
Guilherme Sandaka 

 
RESUMO 

 

A construção civil é uma das áreas com maior impacto ambiental, devido ao 
uso de matéria-prima natural, isso gera uma grande preocupação perante a 
sociedade em busca de uma solução para minimizar o consumo e os impactos 
gerados. Pensando nisso será executado um tijolo ecológico a base de solo e 
cimento com adição de borracha de pneu que possivelmente poderá ser 
utilizado na construção civil e obter uma melhora na sua resistência mecânica a 
compressão, podendo minimizar o custo e o tempo de uma construção e assim 
trazer pontos positivos. Podendo entrar em destaque por se tornar sustentável, 
reutilizando resíduos de pneus que são jogados a céu abertos e traze-los para 
construção e dar utilidades a eles. Sendo assim o tijolo de solo-cimento com 
resíduos de borracha de pneu pode ser uma opção favorável. O resíduo de 
borracha de pneu é derivado de uma mistura de borracha natural com borracha 
sintética e o chamado “negro de fumo”, um derivado do petróleo usado para 
deixar a mistura bem resistente tem como função preencher vazios e melhorar 
a aderência dos materiais. Neste trabalho é apresentado o estudo de tijolos 
confeccionados de solo-cimento com adição de resíduos de borracha de pneu 
com o objetivo de analisar uma melhora na sua resistência à compressão. 

Palavras-chave: Solo-cimento; Resíduos de borracha de pneu; Resistência à 
compressão. 
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ANÁLISE E SUGESTÕES REFERENTE AS VANTAGENS DA 
APLICAÇÃO DA GESTÃO DE ESTOQUE EM UMA PEQUENA 

EMPRESA NA CIDADE DE TELÊMACO BORBA – PR 
 

Camila Daniela Crucius 
Renata Caroline Ribeiro 
Cleber Mauricio Ribeiro 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de identificar o impacto da 
Gestão de Estoque nos custos e eficiência operacional das organizações como 
estratégia competitiva nos negócios das pequenas e médias empresas, tendo 
como referência a empresa estudada durante o estudo de caso. Nele são 
demonstrados conceitos relacionados ao estoque, sua classificação, as 
ferramentas e técnicas utilizadas para o controle e planejamento do mesmo, 
buscando reduzir os custos relacionados à armazenagem sem prejudicar o 
atendimento ao cliente. Realizou-se também pesquisas bibliográficas e visitas 
em uma microempresa do interior do Paraná, para o desenvolvimento de uma 
análise e sugestões de implantação de melhorias e ferramentas para controle. 
Durante o desenvolvimento, foram analisados conceitos como Estoque de 
Segurança, Classificação ABC, Inventario Físico, Ponto de Pedido, Estoque 
Máximo e também a aplicação de questionário para coleta de dados, 
elaboração de uma planilha para aplicação futura, realização do estudo de 
caso e analise dos impactos da falta de itens em estoque na empresa visitada 
perante aos clientes. Durante a realização desse, notou-se a importância da 
aplicação dos conceitos estudados, para a continuidade da produtividade e 
garantia do atendimento ao cliente. 
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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 

Paulo Roberto Campos Alcover Junior 
 

 

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. 

Palavras-chave: Linhas de Recalque, Bombas centrífugas, Análise de Falha. 

 

 

 

 

  



108 
 

 
 

ANÁLISE DA EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM 
PROL DA LEI MARIA DA PENHA 

 
Renata Del Anhol Pereira Bueno 

Gioconda das Neves Valle 
 

RESUMO 

 

O presente artigo realiza uma análise da efetividade das Políticas Públicas no 
âmbito da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, “Lei Maria da Penha”. Parte-se 
da premissa de se analisar se a referida lei se torna eficaz perante o uso de 
políticas públicas proposta pelo Estado Democrático de Direito. Tal indagação 
surge pois todos os dias diversos casos são demonstrados rotineiramente na 
mídia, o que nos leva a pensar “as políticas públicas têm sido eficazes como 
propõem?”. Assim, num primeiro momento, busca-se abordar um breve 
histórico da origem da Lei, logo após, os fatores que os cercam, para que por 
fim se chegue a uma conclusão de quais são os fatores necessários para sua 
verdadeira efetividade como meio de proteção ao gênero feminino. 

Palavras-chave: Lei Maria da Penha; Políticas Públicas; Estado. 

 

 

  



109 
 

 
 

REDIMENSIONAMENTO E ANALISE DE CASO DE UM SISTEMA 
TUBO DISPERSOR (CHUVEIRO) DE AMIDO CRU 

 
Laudelino Matheus Machado 

Ana Kaori Ouba 
 

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 
processo é basicamente 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. 

Palavras-chave: Papel cartão; Camadas; Chuveiro; Amido cru. 
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UTILIZAÇÃO DO MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO 
(MRAF) COMO ALTERNATIVA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO 
SEM FINALIDADE ESTRUTURAL: UM COMPARATIVO COM A 

LAMA ASFÁLTICA 
 

Bruno Dias De Oliveira 
Dyéssica Francisca Da Silva 

Isabella Pereira Ribas 
Luana Timotio Tonhato 

Guilherme Sandaka 
 

RESUMO 

 

A importância na preservação do pavimento asfáltico existente é de grande 
importância para o crescimento econômico do País e faz com que os 
investimentos em pesquisas para buscar novos métodos ou melhorar técnicas 
existentes de conservação do pavimento aumentem, buscando assim novos 
conceitos que contribuam com a durabilidade, conforto, segurança e que 
apresentem um custo viável. O presente estudo teve como objetivo 
proporcionar uma melhor compreensão e realizar uma comparação de custos 
na execução entre o microrrevestimento asfáltico a frio (MRAF) e a lama 
asfáltica, compreendendo as características de cada uma das técnicas de 
revestimentos, expondo os materiais e equipamentos que são utilizados na 
elaboração e execução dos mesmos. Foi realizado o acompanhamento de uma 
obra de revitalização na qual foi aplicado o MRAF como camada de 
revestimento do pavimento asfáltico, e por meio de orçamento foi realizado um 
comparativo de custos de execução e aplicado sobre uma área estimada em 
3.900,00m² para os dois tipos revestimentos apresentados, o MRAF 
apresentou um valor 28,54% mais caro que a lama asfáltica convencional. 
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A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO 
DE TRABALHO DENTRO DA INDÚSTRIA 

 
Ruan Carlos Brunetti 

Mary Ane Aparecida Gonçalves 
 

 

RESUMO 

 

A inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho passa por vários 
intervientes, dentre eles: o desconhecimento de sua capacidade laboral, o 
preconceito e o descaso com as leis de amparo a inclusão da pessoa com 
deficiência no mercado de trabalho. Neste contexto a proposta do presente 
trabalho é fazer uma análise sobre a inclusão de pessoas com deficiência 
(PcD) com carteira assinada dentro da indústria. Este estudo caracteriza-se 
como uma pesquisa exploratória bibliográfica visto que foram levantadas 
informações científicas e dados públicos. A pesquisa é de cunho qualitativo, 
pois não serão trabalhados números. Pode-se observar com este estudo que o 
número de contratação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho 
ainda se encontra muito aquém do percentual que a lei prevê. Conclui-se que a 
inclusão de pessoas com deficiência no trabalho vem sendo reconhecida como 
uma questão importante de estudo, e como objeto de políticas públicas. 
Destaque-se, entretanto, que, apesar dos avanços legais, a inclusão 
profissional de pessoas com deficiência e mais amplamente a diversidade no 
trabalho, ainda se constituem como grandes desafios para as empresas 
brasileiras. 

Palavras-chave: Indústria; Mercado de trabalho; Inclusão; Pessoa com 
deficiência. 
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APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA AVALIAÇÃO 
DE UMA TORRE DE RESFRIAMENTO 

 
Theyziele de Souza Chelis 

Laryssa Souza Moreira 
 

RESUMO 

 

O avanço tecnológico tem introduzido no mercado algumas fontes para 
concretização de projeto baseados na possibilidade de máquinas pensarem. 
Sendo assim, a utilização de programação para resolução de problemas está 
sendo cada vez mais instalada em indústrias com o objetivo de otimizar cada 
etapa do processo para que como um todo, esteja mais viável e mais rentável 
economicamente. Este presente artigo, visou a criação de um algoritmo para a 
otimização de uma torre de resfriamento, baseado numa escala industrial 
sendo formalizado através da lógica Fuzzy. O que pode-se perceber é que, 
com a finalização exata do mesmo, percebe-se que um cálculo realizado 
através de programação mostra efetivo ganho de produtividade devido ao 
balanço de rendimento dos maquinários executado no programa Lazarus com 
a linguagem Pascal. 

Palavras-chave: Inteligência artificial; Lógica Fuzzy; Programador Lazarus. 
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SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: 
ESTUDO QUANTITATIVO DOS ACIDENTES DE TRABALHO NO 

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA-PR 
 

Janaina Eckermann 
Guilherme Sandaka 

 
RESUMO 

 

O presente trabalho tem por finalidade apresentar um estudo dos índices de 
acidentes de trabalho no setor da construção civil no município de Telêmaco 
Borba – PR nos anos de 2016 e 2017, com o objetivo de analisar as 
estatísticas da cidade. Buscou-se dados registrados na Vigilância Sanitária no 
setor de Epidemiologia, onde foram coletadas as informações de acidentes do 
trabalho. Os registros de acidentes são realizados nas unidades de pronto 
atendimento e enviados para a Vigilância Sanitária, setor de Epidemiologia, 
onde são classificados como leves, moderados, graves e fatais. 
Complementando o estudo, buscou-se investigar sobre a cultura de segurança, 
ambiente de trabalho e perfil do trabalhador da construção civil, isso foi feito 
através de visitas em 20 obras de empresas de pequeno e médio porte, através 
de questionário elaborado e baseado na ferramenta da Curva de Bradley, que 
demonstra a organização comportamental dos trabalhadores em seu ambiente 
laboral e a influência da liderança nos mesmos. Os índices de acidentes de 
trabalho fornecidos pela Vigilância Sanitária não concluem se houve aumento 
de acidentes, devido as informações incompletas no ano de 2016, mas é fato, 
que a quantidade de acidentes é preocupante. Com a pesquisa de cultura de 
segurança verificou-se que o perfil do trabalhador da construção civil 
caracteriza ser independente onde entendem que devem fazer sua própria 
segurança, no entanto ainda é necessário a melhoria dessa cultura, em busca 
do perfil interdependente. 

Palavras-chave: Acidentes de trabalho; Construção civil; Cultura de 
segurança. 
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ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA NA 
APLICAÇÃO DE DRYWALL EM ESTRUTURAS VERTICAIS 

INTERNAS 
 

Bruno Dias de Oliveira 
Dyéssica Francisca da Silva 

Isabella Pereira Ribas 
Luana Timotio Tonhato 

Paulo Roberto Campos Alcover Junior 
 

 

RESUMO 

 

O método de sistema de divisórias internas em estruturas de drywall refere-se 
a um sistema industrializado composto por estrutura de aço revestido por 
chapas de gesso acartonado que constitui de placas diferenciadas por cores, 
sendo elas relacionadas às áreas secas, ambientes molhados e áreas 
resistentes ao fogo. Neste trabalho o objetivo foi avaliar a viabilidade técnica-
econômica nas aplicações de estruturas em drywall para divisórias verticais 
internas na construção civil. Verificou-se a viabilidade técnica com ensaios de 
resistência à umidade e isolamento acústico. A análise da viabilidade 
econômica ocorreu através de orçamentos entre estrutura drywall e alvenaria 
convencional em divisórias internas de uma residência. Os ensaios realizados 
obtiveram resultados satisfatórios onde mostraram que o drywall é uma 
alternativa altamente viável e possui diversas vantagens comparadas com 
outros métodos construtivos. 
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ANÁLISE DO FERMENTADO DE AMORA: COMPARAÇÃO 
ENTRE O PRODUTO ARTESANAL EM RELAÇÃO AO 

INDUSTRIAL 
 

Amanda Carolyne Gonçalves da Luz 
 

RESUMO 
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ANÁLISE DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE PAVERS 
PRODUZIDOS COM RESÍDUOS DE CONCRETO 

 
Marcos Vinicius dos Santos 

Marcel Andrey de Goes 
 

RESUMO 

 

As fabricas de pré-moldados são responsáveis por gerar grande quantidade de 
resíduos de concreto, nos quais a capacidade de degradação é muito lenta, 
fato esse que resulta em problemas para o meio ambiente. A utilização destes 
resíduos de concreto na fabricação de pavimentos de concreto (paver) pode 
apresentar-se como uma boa alternativa, visando contribuir no descarte final 
desse material potencialmente poluidor e pela redução de custo na produção 
dos pavers. Na fase inicial desse trabalho, foram produzidos pavimentos 
convencionais adotados como traço padrão (1:4:4), e um traço experimental 
com a substituição de agregado por 10. 
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IDENTIFICAÇÃO DE GASOLINAS ADULTERADAS UTILIZANDO 
REDES NEURAIS 

 
Kawane Mariano 

Amanda Carolyne Gonçalves da Luz 
 

RESUMO 
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APLICAÇÃO DE ALGORITMOS NA DETERMINAÇÃO DE 
CIRCUITOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
Marciel Patrick Ortiz Alves 

Suéllen Rodrigues da Silva 
Jair da Silva 

 

RESUMO 
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ANÁLISE DA QUALIDADE NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO 
DE BLANKS 

 
Ivan Tonini 

Claudeci de Oliveira Coutinho 
Marcelo Moreira Mota 

Jeverson Carneiro 
Diego Felipe da Silva 

 

RESUMO 

 

O setor produtivo madeireiro ocupa uma posição de destaque no Brasil, sendo 
um setor de relevância tanto em aspectos econômicos quanto sociais, a 
geração de rendas, emprego e representatividade na balança comercial. A 
permanência nesta posição de destaque num mercado de competição acirrada 
é necessário que o setor tenha transformações na forma de pensar e agir no 
processo produtivo como um todo. Envolvendo várias práticas de 
aperfeiçoamento dentro as quais pode-se destacar a Gestão da Qualidade. 
Dentro deste aspecto buscou identificar a qualidade no processo de fabricação 
de blanks em uma indústria do ramo madeireiro, localizada no estado do 
Paraná. A pesquisa pode ser considerada descritiva do tipo estudo de caso. Foi 
adotado como procedimento para a coleta de dados uma lista de verificação. 
Através da descrição do processo constatou-se que a empresa utiliza as 
ferramentas da qualidade no processo, em alguns processos é mais rigoroso 
com coleta de dados do setor e monitoramento da qualidade diário, já em 
outros não tem um controle mais efetivo apenas do setor da qualidade com 
inspeções. Na verificação dos resultados, foi notório a falta da aplicação das 
ferramentas de Gestão no processo de fabricação de Blanks. 

Palavras-chave: Qualidade; Ferramentas da Qualidade; Processo Produtivo 
Madeireiro. 
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TRICICLO PARA LOCOMOÇÃO URBANA 
 

Julio Fernando da Silva 
Juliano Xavier de Oliveira 

Jose Eduardo da Silva Neto 
Marcio José Kloster 

Juliana dos Santos Silva 
 

RESUMO 

 

As dificuldades encontradas por um determinado portador de necessidades 
especiais, culminou na criação de um protótipo de desenvolvimento mecânico 
com adaptações personalizadas ao usuário específico desta pesquisa. Durante 
dois anos o objeto de pesquisa deste trabalho, foi desenvolver algo que unisse 
um projeto funcional, porém com viés para responsabilidade social, devido ao 
suporte fornecido ao usuário final do projeto. A metodologia utilizada neste 
trabalho, adotou como premissa básica, a combinação de pesquisas teóricas 
com testes práticos, buscando-se desta maneira adoção de conceitos de 
melhores práticas. Com a interação de alunos diretamente em oficinas, 
laboratórios e trabalho em equipe, foi fator fundamental para que se obtivesse 
a percepção do ambiente de trabalho em áreas industriais. E como resultado 
adquirido deste estudo, realizou-se diversas melhorias de modo a incrementar 
o triciclo, e torná-lo num veículo único em sua essência, na simplicidade e 
também na objetividade de proporcionar a melhor relação entre homem e 
máquina. Com uma mecânica simples já bastante comum no atual cenário do 
segmento de veículos da categoria de ciclomotores e com manutenção de fácil 
reparação periódica, a entrega final foi resultante da soma em conjuntos dos 
esforços adquiridos com a vivência das etapas de cada processo e detalhados 
nos capítulos a seguir deste artigo científico. 
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POR TRÁS DOS CRIMES NA CIDADE DO PAPEL 
 

Maressa Carneiro Fragoso 
Bruna Maria Barbosa da Silva 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho é apresentado com o intuito de divulgar o número de 
homicídios com ocorreram nos últimos anos na cidade de Telêmaco Borba e 
apresentar possíveis soluções para os mesmos. 
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HOMESCHOOLING 
 

Gabriel Luan Cordeiro 
Guilherme Garcia Domingues 

 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho trata sobre as falhas do sistema educacional brasileiro, o 
ensino domiciliar e seus benefícios, como uma alternativa a essas falhas. 

Palavras-chave: Ensino Domiciliar; Homeschooling; Legislação; Legalização; 
Educação. 
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PÓS-TRATAMENTO FISÍCO-QUIMICO DE EFLUENTES DE 
REATOR ANAERÓBIO DE LODO FLUIDIZADO (RALF) 

UTILIZANDO POLICLORETO DE ALUMINIO 
 

Fabio Reis 
Guilherme Sandaka 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma alternativa de pós-
tratamento de efluente de Reatores Anaeróbio de lodo fluidizado (RALF) de 
uma estação de tratamento de efluente (ETE), utilizando a aplicação de 
coagulante Policloreto de Alumínio (PAC) e um sistema de decantação para a 
remoção dos sólidos. O sistema consistirá na implantação de tanques de 
polietileno com capacidade de 20 m³, nos quais serão inseridos através de 
tubulações o efluente do RALF com o coagulante em sentido ascensional. 
Desse modo, ocorrerá a separação da fase sólida da fase liquida por meio da 
força da gravidade. O efluente tratado será coletado na parte superior do 
tanque, onde serão coletadas amostras para a realização da medição de 
matéria orgânica presente. 
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ANALISE DA PERFORMANCE DE EMBARQUE NOS PONTOS 
DE EXPEDIÇÃO DE UMA FABRICA DE PAPEL E CELULOSE DO 

INTERIOR DO PARANÁ 
 

 
Ricardo Carneiro 

Harrisson Andretta de Moraes 
 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo estudar os fatores influenciadores do tempo de 
carga e problemas com a armazenagem em uma empresa de papel e celulose 
no interior do Paraná. Identificando os pontos que causam problemas 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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ANÁLISE BIOMECÂNICA POR ELEMENTOS FINITOS DE 
ESPAÇADORES INTERVERTEBRAIS NA COLUNA LOMBAR 

 
Mateus Tavares de Queiroz 

Kevin Mauricio Menon Ribeiro 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho refere-se à análise biomecânica por elementos finitos de 
espaçadores intervertebrais na coluna lombar, que é o estudo detalhado das 
tensões geradas entre a vértebra e o implante intervertebral (osso-implante), 
por meio de software de simulação. Desenvolve-se o estudo que descreve a 
modelagem em CAD de uma vértebra lombar L5 e a simulação da mesma com 
dois modelos de espaçadores intervertebrais PLIF e ALIF. Com o objetivo de 
contribuição in vivo sobre o tema abordado, por meio dos resultados de 
simulação do modelo proposto e validar o modelo proposto analisando as 
tensões obtidas pelos espaçadores com a literatura. 

Palavras-chave: Coluna lombar; Biomecânica lombar; Espaçadores 
intervertebrais. 
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A IMPORTÂNCIA DA DEPARTAMENTALIZAÇÃO FUNCIONAL 
UM ESTUDO DE CASO EM UMA MICROEMPRESA 

 
Thais de Fatima Betim da Luz 

Sandra Bacetto 
 

RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo principal propor o modelo de 
departamentalização funcional de acordo com as necessidades da 
microempresa estudada, pois obteve um crescimento considerável nos últimos 
anos e não se preocupou em organizar as atividades conforme demanda e 
assim consequentemente as atividades no setor administrativo a serem 
executadas foram se acumulando. Algumas atividades eram destinadas para 
quem não exercia o cargo. Dessa forma, esse estudo buscou formular uma 
proposta de departamentalização funcional de acordo com as funções descritas 
na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e teve como finalidade 
organizar as áreas da empresa de forma prática e funcional. 

 

  



127 
 

 
 

BEBIDA DE KEFIR: NOVA ALTERNATIVA DE PRODUTO 
FUNCIONAL 

 
 

Kawane Mariano 
 

 

 

RESUMO 
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FOGUETE DE ÁGUA E AR COMPRIMIDO - CONSTRUÇÃO E 
DETERMINAÇÃO DA TRAJETÓRIA 

 
Jean de Oliveira 

 
RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo realizar revisão literaria referente a 
confecção e análise de foguete água e ar comprimido, demonstrando o método 
e materiais utilizados para sua confecção, e analisando os coeficientes que 
afetam o mesmo durante o voo. Desta forma foi confeccionado um foguete 
utilizando basicamente garrafas PET, pasta escolar e fita adesiva, e uma base 
de lançamento utilizando tubos de PVC e conexões. Posterior a confecção 
foram realizados os testes de campo, nos quais foram feitos lançamentos no 
pátio da instituição de ensino FATEB, onde foram mensurados a distância, 
velocidade e sua trajetória através do software Tracker Vídeo Analysis e 
através de medições com fita métrica. Também para título de comparação 
foram realizados lançamentos com diferentes proporções de água e ar, sendo 
eles de 400 ml, 700 ml e 1000 ml de água. Com os resultados obtidos foi 
possível analisar a interferência de conceitos físicos na trajetória do foguete, 
sendo que os conceitos mais abordados neste trabalho foram as Leis de 
Newton. Desta forma para a condição de menor quantidade de água (400 ml) o 
deslocamento alcançado também foi o menor das condições escolhidas, sendo 
explicado pela Lei da Ação e Reação. Já os lançamentos com maior 
quantidade de água (1000 ml), obteve um deslocamento menos que o de 700 
ml, o que pode ser explicado pela 2º Lei de Newton (a força resultante que age 
sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua 
aceleração). 

 

 

 

  



129 
 

 
 

PERCEPÇÃO DOS DISCENTES DE ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO FRENTE A QUALIDADE DO CURSO EM UMA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR LOCALIZADA NO SUL DO 
PARANÁ 

 
Leticia Marcondes 

Vitor Hugo dos Santos Filho 
 

 

RESUMO 

 

O curso de Engenharia de Produção no Brasil é considerado novo, porém, a 
procura pelo curso é crescente e em grande escala, logo, a preocupação para 
melhorar a qualidade do ensino se faz extremamente importante. Há exames 
nacionais que buscam avaliar a desenvoltura das Instituições de Ensino, como 
por exemplo, o Ministério da Educação (MEC), que é considerado o principal 
canal de avaliação frente a instituição como um todo. Desta forma, este 
trabalho tem por objetivo analisar a percepção dos discentes do curso de 
Engenharia de Produção frente à qualidade do curso em uma Instituição de 
Ensino Superior localizada no Sul do Paraná. A qualidade do curso será 
analisada frente a algumas variáveis, como: formação oferecida, organização 
didático-pedagógica, infraestrutura e instalações físicas. O estudo justifica-se 
no papel que as Instituições obtêm no desenvolvimento socioeconômico do 
país, devido a necessidade de preparar o aluno para o mercado de trabalho. 
Trata-se de um estudo quantitativo e descritivo, onde se realizou uma revisão 
bibliográfica para a construção de um instrumento de pesquisa para coleta de 
dados. Conclui-se que, com a realização deste estudo, será possível identificar 
possíveis pontos de melhorias, e que estas melhorias poderão ser revertidas 
em benefícios e oportunidades para a Instituição, como o fomento da 
Qualidade do curso e também da nota de avaliação perante ao MEC. 

Palavras-chave: Engenharia de Produção; Avaliação de Ensino Superior; 
Qualidade de Ensino. 
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REDES NEURIAS APLICADAS NO ESOCAMENTO DE 
PETRÓLEO 

 
 

Leonan de Albuququerque Piasentim 
Marcos Willam Lourenço 

 

 

RESUMO 
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PLANO DE MANUTENÇÃO COM BASE NOS CONCEITOS DA 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 

 
 

Alex Sandro dos Santos 
Luis Carlos Menezes Almeida Junior 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho é apresentado os conceitos de manutenção preventiva, 
corretiva, preditiva, detectiva e Engenharia de Manutenção. Um plano de 
manutenção bem definido pode proporcionar uma redução significativa nos 
custos da empresa. O resultado desse trabalho é o plano de manutenção 
preventiva, no qual a parada de máquinas será reduzida e melhorias de 
qualidade nas peças produzidas trazem ganhos de produção e também maior a 
competitividade à empresa. Ao longo dos anos a gestão de manutenção vem 
se adequando as novas tecnologias, já não são mais vistas como prejuízo 
financeiro nas empresas, melhorando assim a qualidade de seus produtos 
deixando clientes mais satisfeitos. 

Palavras-chave: Gestão de Manutenção; Manutenção; Planejamento e 
controle de Manutenção. 
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LOGÍSTICA REVERSA DA EMBALAGEM LONGA VIDA 
 
 

Renata Ribeiro 
Camila Daniela Crucius 
Vinícius Souza Pereira 

Cléber M. Ribeiro 
Vitor Hugo dos Santos 

 

RESUMO 

 

A logística reversa da embalagem longa vida é resultado da soma de esforços 
de diferentes empresas e processos. Tratando-se de um material consumido 
em grande escala e de características particulares para utilização pós-
produção, além de sua função principal de acondicionar alimentos. O presente 
trabalho tem como objetivo analisar o ciclo reverso da embalagem longa vida e 
definir a reintegração da embalagem na cadeia produtiva. A gestão do retorno 
da embalagem longa vida à cadeia produtiva é mais complexa que o simples 
recolhimento do material, o sistema abrange empresas e processos 
independentes. O processo de recuperação do material gera produto de 
qualidade e oferece opções para aplicação. 
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EVASÃO DISCENTE NO EAD – UMA ABORDAGEM TEÓRICA 
 

Rodrigo Jose Ferreira Lopes 
Luiz Carlos Roberto 

 
 

RESUMO 

 

Nas últimas décadas, a educação a distância tomou um novo impulso com o 
uso das tecnologias tradicionais de comunicação como o rádio e a televisão 
associados aos materiais impressos enviados pelo correio, o que favoreceu a 
disseminação e a democratização do acesso à educação em diferentes níveis, 
permitindo atender a grande massa de alunos. O presente artigo tem como 
objetivo geral, amostrar os fatores da evasão, dentro do contexto da educação 
a distância, na abordagem teórica. A pesquisa possuiu natureza qualitativa em 
relação aos temas tratados, foram realizadas pesquisas em literaturas 
cientificas e em artigos técnicos. Do ponto de vista do objetivo, este estudo 
classifica-se como exploratório e em relação aos seus procedimentos técnicos 
como bibliográfico. Os programas de ensino de EaD vêm aumentando nos 
últimos anos, o que coincide com a crescente universalização da educação. 
Sejam efetivados por instituições públicas de ensino, quer favorecida por 
políticas públicas para a democratização da educação no Brasil. A Educação a 
Distância pode ser considerada a mais democrática das modalidades de 
educação, pois se utilizando de tecnologias de informação e comunicação 
transpõe obstáculos à conquista do conhecimento. A tecnologia utilizada como 
recurso no processo pedagógico para o ensino a Distância, favorece a divisão 
do trabalho docente, ao mesmo tempo em que facilita o processo de 
aprendizagem do aluno. Por outro lado, a evasão se mostra atuante no 
processo de ensino do EaD, tanto que as vertentes observadas vai desde a 
adaptabilidade ao sistema, quanto a questões particulares para obter 
aproveitamento dentro do ambiente de ensino. 
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A CULTURA ORGANIZACIONAL E A MOTIVAÇÃO – UMA 
ABORDAGEM TEÓRICA 

 
 

Rodrigo Jose Ferreira Lopes 
Nelcimara de Oliveira 

Luiz Carlos Roberto 
 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho visa através de uma pesquisa teórica, onde tem a seguinte 
pergunta de partida para o desenvolvimento da pesquisa: “Quais as principais 
questões envolvidas na cultura organizacional e na motivação de 
colaboradores?” Contudo o presente artigo, tem como objetivo, amostrar os 
fatores mediante a cultura organizacional e a motivação de colaboradores, 
através de uma abordagem teórica. Na área da administração, vemos o quão 
importante é, o cenário de ideias e de realizações quando se envolve o 
indivíduo perante a cultura da organização e os fatores motivacionais.  A 
cultura organizacional está relacionada aos desafios e o medo pelo a 
ampliação tecnologia, diante da resistência à mudança no setor público e 
privado, a sobrevivência das organizações depende da forma como elas 
respondem às mudanças em seu ambiente, pois para atingir sucesso é 
necessário que elas possuam flexibilidade diante da nova realidade no 
mercado globalizado. Para reduzir as barreiras e resistências tanto de 
empresas pública quanto privada só pode ser reduzida por meio da 
comunicação com os funcionários à participação dos mesmos na decisão da 
mudança, a inserção opositora no processo da mudança de forma flexível e 
agradável, outras estratégia que pode ser utilizada é o treinamento, realização 
do plano de ação, promoção de reuniões para apresentar os objetivos da 
organização com a implantação da mudança e os ganhos obtidos com a 
mesma, oportunizar os funcionários e colaboradores a opinar e dar sugestões 
na melhoria do no processo de comunicação. 
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SUSTENTABILIDADE JURIDICA: RECURSOS HIDRICOS 
 
 

Tiago de França 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho ressalta sobre o desenvolvimento sustentável, que tem a 
finalidade de buscar seus principais objetivos dentro do Direito Ambiental. É um 
tema vastamente tratado dentro da sociedade e no meio jurídico, é necessário 
para que exista um desenvolvimento sustentável uma influência mútua entre o 
Direito econômico e social. Ligado neste sentido, costumes conscientes do 
nosso cotidiano determinam a capacidade de ação de utilização dos recursos 
naturais do planeta, viabilizando a sustentabilidade da existência no globo 
terrestre. E o foco principal é a utilização e reutilização dos recursos hídricos e 
à água potável, que é a fonte de sobrevivência. 
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METODOLOGIAS ATIVAS: SALA DE AULA INVERTIDA UMA 
POSSIBILIDADE NA MUDANÇA DA EDUCAÇÃO ATUAL 

 
 

Bruna Ribeiro dos Santos 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por evidência a metodologia da sala de aula invertida, 
como uma possibilidade de propiciar mais qualidade na educação, mediante a 
uma prática adaptável a realidade institucional, bem como, o método tradicional 
utilizado atualmente, sendo considerado inapropriado, e identificando formas 
de aplicabilidade da prática de inverter a sala e suas potencialidades na 
formação do indivíduo, também ressalta o processo de implementação da 
inversão, as necessidades para que seja efetiva. Para tanto, uma pesquisa 
bibliográfica aponta Freire como autor contemporâneo que salienta a 
necessidade de práticas ativas e significativas na educação, José Moran com o 
conceito das metodologias ativas e Jonathan Bergmann e Aaron Sams a sala 
de aula invertida, e sua forma de implementação. Compreende-se a 
importância do ensino ativo e valida a sala de aula invertida como possibilidade 
dessa atividade, tornando o aluno protagonista do seu desenvolvimento, além 
de ser uma forma de sair do tradicionalismo conquistando o discente.  
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MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DE TRINCAS E FISSURAS 
EM RESIDÊNCIA - ESTUDO DE CASO 

 
 

Ariane Gregório Eler Santos 
Pedro Fernandes Neto 
Flávia Sayuri Srakawa 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta um estudo sobre as incidências de 
manifestações patológicas como o surgimento de trincas e fissuras em 
residências, suas características e as formas mais frequentes que apresentam. 
O estudo de caso foi realizado em uma edificação residencial construída em 
alvenaria, localizada no município de Telêmaco Borba-PR, com o objetivo de 
identificar as fissuras existentes no local e determinar sua forma, através da 
abertura e posição em que se encontram e abordar possíveis causas 
responsáveis pela sua formação. No estudo de caso, conforme as análises de 
identificação, foram registradas um total de 20 manifestações patológicas 
dentre elas, fissuras, trincas e fendas, possivelmente devido a agentes 
causadores como recalque, má execução do serviço, qualidade dos materiais, 
mau uso e umidade. Em um estudo futuro será feito um monitoramento 
periódico das principais manifestações patológicas identificadas na residência 
com o objetivo de propor técnicas corretivas. 

Palavras-chave: Manifestações Patológicas; Fissuras; Trincas; Residência. 
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A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL: UM INSTRUMENTO 
FACILITADOR DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
 

Luciana Jurach 
 

RESUMO 

 

Verifica-se que através dos jogos e brincadeiras o indivíduo se desenvolve nos 
aspectos cognitivo, motor, social e emocional e desta forma, são observadas 
significativas evoluções de maneira integral. Isto ocorre porque a ludicidade 
proporciona uma aprendizagem diferenciada, por meio da interação com o 
meio em que o indivíduo está inserido e com a sociedade. O presente trabalho 
tem por objetivo investigar como a brincadeira auxilia no processo de ensino-
aprendizagem de crianças com necessidades especiais. Por conseguinte, 
apresenta-se uma análise acerca da definição de ludicidade e suas 
contribuições para a educação, tecendo, por meio de pesquisas bibliográficas, 
uma linha histórica desde o  seu possível surgimento. Do mesmo modo, é 
relatada a trajetória da Educação Especial desde a pré-história até a 
atualidade, investigando como a mesma se associa à ludicidade 
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PROJETO HIDROSSANITÁRIO DE ADEQUAÇÃO DE UMA 
ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE OTACÍLO 

COSTA- SC 
 
 

Tuani Helen Masselai 
Guilherme Sandaka 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho é apresentado visando realizar o levantamento e 
readequação das condições do sistema hidrossanitário de uma escola de 
ensino infantil localizada no município de Otacílio Costa - SC. O espaço escolar 
é um componente essencial para a formação de todo ser humano, desta forma 
é muito importante uma boa integração entre os usuários e o ambiente físico 
escolar. Para a melhoria do espaço escolar em estudo, será elaborado um 
diagnóstico do sistema hidrossanitário com inspeções visuais, registros 
fotográficos e entrevistas aos usuários para o levantamento das reais 
necessidades de melhoria do sistema hidráulico e sanitário e verificação de 
normas técnicas vigentes aplicáveis conforme dados do diagnóstico realizado. 
O resultado final do estudo será a realização de um projeto hidrossanitário 
utilizando software de desenho técnico AutoCAD® e memorial descritivo, 
levando em consideração as necessidades levantadas e seguindo normas 
técnicas necessárias para a obtenção de resultados positivos na melhoria do 
sistema hidráulico e sanitário, mantendo boas condições de saúde e um 
ambiente educacional apropriado para os alunos, professores e colaboradores. 

Palavras-chave: Hidrossanitário; escola; projeto. 
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INDÚSTRIA 4.0: UMA ANÁLISE SOBRE O CONHECIMENTO 
DOS PROFISSIONAIS DA AUTOMAÇÃO EM UMA INDÚSTRIA 

DE CELULOSE E PAPEL LOCALIZADA EM TELÊMACO BORBA 
– PR 

 
 

Guilherme Siqueira Da luz 
Vitor Hugo dos Santos Filho 

 

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, buscando fundir o mundo 
físico ao digital. A automação é uma das áreas que mais terá interação com as 
tecnologias e inovações da indústria 4.0, desta forma, é fundamental analisar 
se os profissionais estão familiarizados com os principais conceitos 
relacionados ao tema. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo 
analisar o conhecimento dos profissionais da automação sobre a Quarta 
Revolução industrial (Indústria 4.0) em uma Indústria de celulose e papel 
localizada no município de Telêmaco Borba no Paraná. A metodologia utilizada 
foi a pesquisa bibliográfica, visando compreender os principais conceitos e os 
pilares da indústria 4.0, servindo como base para a elaboração de um 
questionário que propiciará analisar o conhecimento dos profissionais. 

Palavras-chave: Indústria 4.0; Automação; Quarta revolução industrial. 
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SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: 
ESTUDO DE CASO EM UM CANTEIRO DE OBRAS NO 

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA – PR 
 
 

Claudinéia Castro 
 

RESUMO 

 

Hoje a segurança do trabalho na construção civil é uma das maiores 
preocupações de todos aqueles que trabalham em um canteiro de obras, por 
se tratar de um ramo de atividade que destaca-se pelo grande número de 
ocorrências de acidente de trabalho, percebe-se a importância da implantação 
de medidas preventivas. Neste artigo foi apresentada a importância da 
segurança do trabalho na construção civil no canteiro de obras, um breve 
histórico sobre o assunto, as principais normas, procedimentos e regulamentos 
que as envolvem. Foram expostos os riscos presentes em um determinado 
canteiro de obras no município de Telêmaco Borba, PR sob a perspectiva de 
prevenção de acidentes. Evidenciando a segurança do trabalho no canteiro de 
obras, para promover resultados construtivos, positivos, conclusivos tanto para 
o empregador quanto para o colaborador. 

Palavras-chave: Construção Civil; Segurança do Trabalho; Canteiro de Obras. 
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, TECNOLOGIA, SISTEMA 
JUDICIÁRIO E ADVOCACIA 

 
 

Lailço Paulino Dos Santos 
 

 

RESUMO 
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O ESTUDO DO TEOR DE ZNO EM CATALISADORES DE 
ÓXIDOS MISTOS APLICADOS NA FOTODEGRADAÇÃO DA 

ATRAZINA 
 
 

Gabriela Nascimento Silva 
Luiz Mario de Matos Jorge 

Onélia Aparecida Andreo dos Santos 
 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho procurou avaliar o desempenho dos catalisadores 
compostos por óxidos mistos (ZnO/TiO2), com diferentes teores de ZnO (5 e 
15%, em massa) na degradação fotocatalítica da atrazina em fase aquosa com 
radiação UV. Os catalisadores foram preparados pelo método da impregnação 
úmida e caracterizados por análises texturais. As reações fotocatalíticas foram 
conduzidas num reator descontínuo do tipo batelada, e analisadas por 
cromatografia líquida de alta resolução (HPLC) e por espectrofotometria UV-Vis 
a um comprimento de onda de 221 nm. Os resultados das análises texturais 
apresentaram valores muito favoráveis, nos quais foram obtidos valores de 
área e volume de poros maiores que dos comerciais devido à adição de zinco. 
Os resultados de degradação da atrazina, após 180 minutos de reação, foram 
de 86,8. 
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O PROCESSO DE DEGRADAÇÃO FOTOLÍTICA DA ATRAZINA 
UTILIZANDO RADIAÇÃO MW-UV 

 
 

Gabriela Nascimento Silva 
Luiz Mario de Matos Jorge 

Onélia Aparecida Andreo dos Santos 
 

RESUMO 

 

Embora a evolução nos processos oxidativos avançados aplicados aos 
tratamentos de efluentes estejam bem consolidadas, novas tendências que 
possibilita melhorar ainda mais essas técnicas está ganhando cada vez mais 
espaço. Dentre elas, destaca-se o uso da radiações micro-ondas (MW) 
associada ao ultravioleta (UV) nos processos fotoquímicos, por propiciarem 
ótimos resultados na degradação de poluentes emergentes, como a atrazina, 
em um pequeno intervalo de tempo reacional. Este poluente, um dos herbicidas 
mais utilizados no mundo, desencadeou muitas doenças em humanos e 
intensa poluição ambiental, especialmente em alimentos e águas superficiais e 
subterrâneas. Este trabalho tem como objetivo avaliar o uso de diferentes 
energias na degradação fotolítica da atrazina. Os ensaios fotolíticos na 
presença da radiação micro-ondas (MW) e das radiações micro-onda e 
ultravioleta associadas (MW-UV) foram conduzidas num reator do tipo 
batelada, e as amostras reagidas foram analisadas por cromatografia líquida de 
alta resolução (HPLC) e por espectrofotometria UV-Vis a um comprimento de 
onda de 221 nm. Os resultados reacionais apresentaram uma porcentagem de 
degradação de 95% na presença das radiações associadas MW-UV e de 
apenas 4,5% na presença somente da radiação MW, ambos após 240 
segundos de reação. Além disso, as análises espectrofotométricas das 
amostras irradiadas por MW-UV indicaram o aparecimento produtos de 
degradação do herbicida, correspondente aos compostos atrazina-2-hidroxi e 
atrazina-desetil-2-hidroxi. 
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GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
 

Jessica Siqueira Borges 
Pedro Fernandes Neto 

 

RESUMO 

 

Atualmente o setor da construção civil destaca-se pelo consumo elevado de 
recursos naturais e também como grande geradora de resíduos, causando 
vários impactos ao meio ambiente. Esses resíduos geralmente não recebem 
uma destinação final correta, sendo de extrema importância a elaboração de 
um plano de gestão para evitar o desperdício desses resíduos.Conforme a 
Resolução nº 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 
obriga os municípios e Distrito Federal a elaborar e implantar uma gestão 
sustentável desse resíduo. Essa Resolução estabelece como objetivo prioritário 
a não geração de resíduos da construção civil e secundariamente a redução, a 
reciclagem e a sua destinação final. Desta forma o objetivo geral desse 
trabalho é elaborar uma proposta de gestão de resíduo de construção civil no 
município de Telêmaco Borba, adotando metodologias alternativas tais como: 
reciclagem dos resíduos gerados nas obras e uso de materiais reciclados; 
segregação de resíduos de plástico, papel e metal nas obras e 
encaminhamento para reciclagem; utilização de agregados reciclados em 
substituição aos agregados naturais, planejamento da aquisição e do sistema 
de transporte e armazenamento dos materiais e etc. Com a implantação de um 
sistema de gestão ambiental não só poderá contribuir para o avanço técnico-
gerencial do município em relação aos resíduos de construção civil, mas 
também para o uso racional dos recursos naturais por meio de soluções 
inovadoras, fazendo com que o município se torne comprometido com o meio 
ambiente (GALBIATI, 2005). 
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LIDERANÇA: O IMPACTO DA LIDERANÇA NA ROTATIVIDADE 
E PRODUTIVIDADE EM UMA EMPRESA DE SERVIÇOS 

FLORESTAIS EM TELÊMACO BORBA 
 
 

Mirian Thiarla Ferreira De Oliveira 
Luiz Carlos Roberto 

 

RESUMO 

 

Com a globalização, liderança passa a ser de grande importância no 
desenvolvimento de uma organização. A excelência é adquirida através de 
qualidade nos serviços prestados e resultados positivos, com isso, a área de 
gestão de pessoas passa a ser essencial, pois é responsável pelo treinamento 
e desenvolvimento dos colaboradores. As empresas buscam por líder que 
exerçam influencia positiva sobre seus liderados, motivando-os a alcançarem 
os resultados esperados.  Um líder pode gerar alta produtividade de sua 
equipe, ou baixa, como também sua equipe pode ter baixo índice de 
rotatividade ou alto indicie de rotatividade. Essa pesquisa teve como objetivo 
geral identificar como a influência do líder impacta em rotatividade e 
produtividade de seus liderados. Para alcançar esse objetivo foi descrito, 
mediante a literatura, os níveis de liderança e realizado a coleta de informações 
dos indicadores no que tange a rotatividade e produtividade, para comparar 
com os níveis de liderança. A metodologia utilizada foi o estudo de caso em 
uma empresa prestadora de serviços florestais, na cidade de Telêmaco Borba. 
Foi aplicado um questionário adaptado de Maxwell (2015), a amostra foi de 14 
colaboradores. Analise dos dados foi quali-quantitativa, com o resultado dessa 
pesquisa, percebe-se que o nível de liderança tem influência sobre as equipes, 
pois foi visto que o líder com o nível mais baixo tem uma alta rotatividade e 
baixa produtividade em relação à equipe do líder com o nível mais alto. Porém, 
nota-se que há uma deficiência na empresa no que se refere a treinamento de 
seus colaboradores. 
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O SILÊNCIO PRECISA SER QUEBRADO!! OU ELE PODE TE 
LEVAR À MORTE 

 
 

Dayane Cristine 
Keiti Candido 

 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho trata da lei nº.13.104 criada pela ex-presidente Dilma 
Rousseff, em 09 de março de 2015, que surgiu devido ao considerável 
crescimento de homicídios contra mulheres, e é inacreditável que as mulheres 
ainda passem por esses crimes em pleno século XXI, essa triste realidade 
assombra todos estados do Brasil. 
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EXTRAÇÃO DO ÓLEO DA BORRA DE CAFÉ COM ETANOL 
 
 

Julio Marcos Gomes Ribeiro 
Thomas Ricardo Wolski 
Maicon Ramom Bueno 
Flávia Sayuri Arakawa 
Fernanda De Oliveira 

 
 

 

RESUMO 

 

Em decorrência da enorme preocupação ambiental de reutilização de resíduos 
e a preocupação ambiental em relação às fontes não renováveis, como os 
combustíveis fósseis, este estudo teve como objetivo a reutilização da borra de 
café para obtenção de óleo e potencial aplicação como biocombustível e óleo 
essencial. O Brasil é o maior produtor de café e maior consumidor. O café 
mesmo não sendo considerado um grão oleaginoso, contém um teor de óleo 
fixo e essencial que pode ser extraído e aproveitado. A extração do óleo da 
borra de café foi realizada pelo método a frio utilizando como solvente o etanol, 
este além de proporcionar um maior rendimento no processo de obtenção do 
óleo apresenta vantagens por ser um solvente renovável e não tóxico. Foram 
preparadas diferentes amostras de massa da borra de café e etanol (3:1) (m/v) 
para extração do óleo pelo método a frio e posteriormente submetido ao 
processo de destilação para obtenção do teor de óleo. Os teores de óleo 
extraído da borra de café alcançaram valores entre 7,76. 
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ANÁLISE DAS VEDAÇÕES VERTICAIS INTERNAS DE 
DRYWALL EM UMA EDIFICAÇÃO – UM ESTUDO DE CASO 

 
 

Karine Garcia 
Pedro Fernandes Neto  
Flavia Sayuri Arakawa 

 
RESUMO 

 

O método construtivo de divisórias internas em drywall consiste em uma 
estrutura composta por aço galvanizado revestido por placas de gesso 
acartonado que constitui-se por placas de áreas secas, úmidas e resistentes ao 
fogo. Esse trabalho teve por objetivo avaliar as vedações verticais internas 
do drywall em comparação com a alvenaria de blocos cerâmicos, visto que 
requisitos como organização, limpeza, execução rápida, sustentabilidade, baixo 
custo e qualidade tem sido uma busca de grande interesse no setor da 
indústria da construção civil. O estudo de caso foi realizado em uma clínica 
médica de dois pavimentos, localizada na cidade de Telêmaco Borba onde foi 
feita uma análise comparativa da viabilidade econômica entre drywall e 
alvenaria convencional em divisórias internas, obtendo um resultado preliminar 
satisfatório de economia de R$ 817,56, ao qual foi possível constatar que 
o drywall pode ser uma alternativa viável e possui várias vantagens se 
comparado com a alvenaria de blocos cerâmicos. 
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ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DE PUBLICAÇÕES DO CONBREPRO 
2017 SOBRE ENGENHARIA DO PRODUTO 

 
 

Érica Batista de Moraes 
Flávia Fontoura 
Tatiane Teixeira 

 
 

 

RESUMO 

 

Diante de uma sociedade capitalista e de toda a tecnologia desenvolvida dia-a-
dia, o mercado torna-se mais exigente. Os consumidores além de procurarem 
por qualidade nos produtos, buscam também um diferencial. A engenharia do 
produto busca exatamente isso, através de conceitos e metodologias de 
produção, como Produção Enxuta, Design e aproveitamento de materiais e 
resíduos, buscando inovação, visando o meio ambiente, tecnologia e gestão, 
fatores estes essenciais para que haja um processo de produção efetivo. Este 
estudo bibliométrico revela as principais áreas citadas nos artigos produzidos 
no ano de 2017 e publicados no CONBEPRO. No total foram estudados 20 de 
880 artigos publicados. O estado do Paraná tem grande destaque de 
participação, envolvendo várias universidades e, até mesmo, mesclando muitas 
delas na produção dos artigos. 
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ROTEIRO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PLANO 
DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 

Lucia de Fátima de Melo Ferreira 
 
 

RESUMO 
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL 
 
 

Mariani Borecki 
Greice Pereira dos Santos 

Kahio Jhones 
 

RESUMO 

 

O presente projeto tem como objetivo de pesquisar os acadêmicos de 
Administração da Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB). O intuito é avaliar o 
planejamento financeiro pessoal dos acadêmicos e identificar se os mesmos 
poupam dinheiro, os porquês e os meios que utilizam para poupar. A pesquisa 
realizada é quantitativa por meio de questionário. A intenção deste projeto é 
identificar a importância que os acadêmicos dão em relação a poupar o seu 
dinheiro, se usam conscientemente, se utilizam as informações que obtém na 
própria graduação de Administração como: empreendedorismo, economia, 
contabilidade, matemática e tantos outros assuntos relacionados ao dinheiro, 
se eles se preocupam em ter reservas, o motivo que poupam e as formas que 
as fazem. Quando a proposta foi levantada, o sentido é de saber se os 
acadêmicos poupavam dinheiro, e a real informação que queremos obter é se 
a geração que hoje tem informação e estão se especializando no assunto tem 
a mesma consciência e se aprimorou-se os conhecimentos e a consciência em 
relação a guardar dinheiro e se realmente se preocupam com o futuro. Quando 
analisamos e comparamos a geração presente com a geração de nossos avós 
percebemos que a questão de poupar dinheiro era muito mais ativa que nos 
dias de hoje, e além de poupar eles investiam em terrenos, pois tinham a ideia 
de que se comprassem um terreno ou uma casa, poderiam ter um retorno em 
forma de aluguel e assim teriam uma renda extra para suprir as necessidades, 
portanto, identificamos uma oportunidade de investimento. 

Palavras-chave: Poupar dinheiro; Consciência; Investimento. 
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UTILIZAÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA DESPREZADA POR 
INFRAVERMELHO EM CAPOTAS DE AR 

 
 

Carlos Camargo de Queiroz 
Gabriel Nunes Maia Junior 

 
 

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, e direcionado no sentido do papel, 
que seca a tinta aplicada na folha de papel. Para isso é necessário que no 
momento do início da operação do sistema, o mesmo obedeça a uma 
sequencia lógica para o pleno funcionamento. Como se trata de dois sistemas 
distintos, os mesmos terão que estar em sintonia. O sistema de secagem por ar 
quente, onde o ar é aquecido por chama, logo alcance seu ponto de controle 
que para a secagem da tinta aplicada na folha de papel fica em torno de 300ºC, 
o sistema de reaproveitamento deverá assumir o controle da temperatura, que 
passa a ser utilizado, momento esse que o queimador da capota de ar quente é 
desligado.  Através desse estudo do reaproveitamento da energia térmica, 
entender como será possível utilizar, sem desperdiçar a energia térmica para 
atmosfera, a qual tem um grande potencial de secagem da tinta aplicada. 

Palavras-chave: Infravermelho, Reaproveitamento, Convecção. 
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A UTILIZAÇÃO DA TEORIA DA SERENDIPIDADE NAS PROVAS 
ENCONTRADAS FORTUITAMENTE 

 
 

Oswaldo Giovanni Boraneli 
Sandra Regina Merlo 

 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho é apresentado com o intuito de desvendar o instituto da 
serendipidade que vem sendo aplicado nas decisões dos Tribunais. Nota-se 
que apesar da utilização em diversos julgados o termo ainda não é muito 
conhecido pela comunidade acadêmica. Para tal é apresentado o sistema 
processual adotado pela legislação brasileira. Passa ainda a expor a teoria das 
provas, a busca pela verdade no processo e os meios de provas lícitas e 
ilícitas. Chegando aos casos em que os meios de provas que possuem 
autorização judicial, pois relativizam preceitos fundamentais, e como devem ser 
tratadas as provas encontradas fortuitamente a partir dessas. Resultando 
assim no entendimento majoritário que o encontro de provas fortuitas diverso 
da delimitada em autorização legal não está eivada de ilegalidade. 
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ESTUDO DA TÉCNICA DA UTILIZAÇÃO DE CONCRETO 
RECICLADO COMO AGREGADO GRAÚDO 

 
 

Charles dos Santos dos Santos 
Luis Carlos Fiori Junior 

 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho realizará o processo da utilização de resíduos reciclados, 
tendo como prioridade trazer a sustentabilidade, pois irá acarretar na 
preservação ao meio ambiente, colaborando diretamente com a natureza. Visto 
que, em relação ao concreto há uma grande exploração dos agregados. O 
concreto apresenta grande potencial para ser reciclado quando comparamos 
com outros resíduos, onde os estes mostram uma alternativa viável para 
substituição parcial do material aglomerante como os materiais inertes. Serão 
elaborados três traços com substituição de agregado graúdo natural por 
agregado graúdo reciclado, nos teores de 30%, 50. 
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IMPORTANCIA DE UM PROJETO ESTRUTURAL EM 
RESIDENCIAS COM ATE 100,00m² 

 
 

Valdecir Pereira Junior 
Pedro Fernandes Neto 

 
RESUMO 

 

O presente trabalho tem como finalidade apresentar e abordar um problema 
bastante comum no cenário da construção civil, trata-se de analisar reações 
econômicas e estruturais (patologias) sobre obras com até 100,00m², onde não 
são obrigatórios o uso de projetos complementares, e para nossa análise o que 
vem de encontro o projeto estrutural. O não uso do mesmo pode trazer 
diversas perdas para o proprietário desde questões de segurança, custos 
financeiros inapropriados e até mesmo uma entrega de obra tardia. Será 
necessário o aperfeiçoamento do estudo nas partes do projeto estrutural para 
reconhecer suas etapas dentro de uma construção, impossibilitando assim 
futuros erros que possam vir a acontecer, bem como um melhor 
acompanhamento de um profissional capacitado na obra. Será feito estudo de 
caso comparativo entre uma obra com um projeto estrutural e outra sem a 
utilização de um projeto para melhor visão dos resultados obtidos. 

Palavras-chave: Projeto; Estrutural; Patologias. 
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GERENCIAMENTO DE PROJETO: APLICAÇÃO DA 
FERRAMENTA PROJECT MODEL CANVAS EM UM PROJETO 

CIVIL 
 
 

Jackson Felipe Braz 
Luciano Severo Alves 

 
 

RESUMO 

 

O Planejamento é fundamental para qualquer área de atuação, e não é 
diferente a aplicabilidade na engenharia civil. Sem o planejamento e seu 
gerenciamento, não se tem a visualização dos prazos, dos custos, e dos 
recursos entre outras diversas ferramentas. A importância e sua aplicação em 
obras são essenciais para desenvoltura do engenheiro responsável, e para o 
resultado de seu trabalho. O gerenciamento de projeto lhe dá a possibilidade 
de prever erros, sejam eles antes ou durante a aplicação daquilo que foi 
planejado, erros estes que podem ser extintos ou minimizados no decorrer do 
tempo. O uso da ferramenta Canvas possibilita a visualização simplificada de 
cada etapa do projeto, possibilitando a integração entre o gerente do projeto e 
o cliente. Essa praticidade se torna de extrema importância devido a evolução 
do assunto (gerenciamento), que vem acontecendo com o passar dos anos, e 
quanto mais prático, dinâmico e eficiente for, mais aplicável e eficaz tornar-se-
á. 
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APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS PARA CONSTATAÇÃO DE 
PADRÕES DE VAZAMENTOS EM DUTOS 

 
 

Shellem Lorena Santos de Mello 
Ingrid Louise Ferreira da Silva 

 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho é apresentado diversas formas de detecção de vazamento 
em dutos, estão comumente sendo pesquisadas, com o objetivo de diminuir as 
perdas econômicas e diminuir, também danos ao meio ambiente. Os sistemas 
mais simples de descoberta de vazamentos são baseados em métodos 
observacionais, para realizar a detecção de vazamento, basicamente em uma 
investigação visual (como por exemplo, câmeras de segurança, inspeções 
aéreas, entre outros), sendo muito dependentes do fator humano, aplicáveis, 
em suma, em dutos de pequeno comprimento, expostos em regiões de fácil 
acesso. Outro sistema é o método baseado em hardwares, que são 
empregados em diversos dispositivos. As maneiras que se destacam são: 
ondas de pressão negativa e sistemas acústicos de detecção de vazamentos; e 
por fim, sistemas baseados em softwares usam algoritmos que controlam a 
temperatura, vazão, densidade, entre outros parâmetros dos dutos. Este 
trabalho utilizará redes neurais artificiais para extrair características de um sinal 
de vazamento de um pequeno protótipo e diferenciá-lo de sinais operacionais 
de vazamentos. 
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FAKE NEWS 
 
 

Marcelo Augusto 
Bruna Szumovski 

 

RESUMO 
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PESQUISA MERCADOLÓGICA COM OS ASSOCIADOS DO 
CLUBE ATLÉTICO MONTE ALEGRE 

 
 

Guilherme Gomes Faria  
Mary Ane Gonçalves 

Lorena Salem Ribeiro 
 

RESUMO 

 

Os clubes são sociedades criadas por um grupo de pessoas que compartilham 
os mesmos interesses, desenvolvem atividades recreativas, culturais, 
desportivas em conjunto com o objetivo de enriquecer a vida social. Levando 
em conta esta abordagem o presente trabalho tem como objetivo realizar uma 
pesquisa mercadológica com a finalidade de descobrir quais os produtos e 
serviços os consumidores do estabelecimento Clube Atlético Monte Alegre 
(CAMA) localizado na cidade de Telêmaco Borba mais gostariam que fosse 
comercializado no referido local. Para atingir a este propósito o método de 
pesquisa empregado neste trabalho pode ser classificado como quanti-
qualitativo. A abordagem quantitativa se deu em razão do levantamento de 
dados através de questionários fechados. Já a qualitativa é decorrente do 
tratamento dos dados coletados. Os principais resultados obtidos com o 
referente trabalho foram tocantes a faixa etária, renda salarial e frequência no 
estabelecimento. Os resultados da pesquisa mostram que o perfil dos 
associados do clube a grande maioria está entre um público jovem e um 
público mais idoso que tem uma renda salarial que varia entre 2 a 4 salários 
mínimos e 5 a 10 salários mínimos; possibilitando assim uma oportunidade de 
investir em atividades que beneficiem os dois perfis. Outro ponto interessante 
que a pesquisa ressaltou é que os associados procuram frequentar o clube em 
média 4 vezes na semana, na parte da tarde e noite. Conclui-se com o 
tratamento dos dados que o objetivo deste trabalho foi atingido, pois apresenta 
um cenário mercadológico que sugere ações mais assertivas do clube. 

 

  



161 
 

 
 

GERAÇÃO DE HIDROGÊNIO ATRAVÉS DA ELETRÓLISE DA 
ÁGUA 

 
Fernando machado de melo 
Luciano Rodrigues Simões 

Gabriel de Oliveira Kum 
Flavia Sayuri Arakawa 

 

RESUMO 

 

Devido ao aumento da demanda energética e dos problemas ambientais 
causados pela utilização de combustíveis fósseis, há a necessidade de buscar 
alternativas energéticas, entre elas o uso do hidrogênio como um recurso 
energético. O hidrogênio se torna uma opção muito promissora, porque em um 
processo eletrolítico ele pode ser convertido em eletricidade e reduzir as 
emissões de carbono. O presente estudo, teve como objetivo produzir 
hidrogênio através da eletrólise da água em um módulo experimental 
concebido localmente. Buscou-se entender as variáveis inerentes ao processo 
de eletrólise como concentração da solução eletrolítica, pH, temperatura, 
pressão e vazão/produção de hidrogênio, adquirindo uma noção mais precisa e 
conhecimentos práticos do processo de eletrólise. Os resultados experimentais 
mostraram que quanto maior a corrente aplicada ao processo maior é a 
geração de hidrogênio. O presente estudo dá subsídios para que seja 
dimensionado um gerador de hidrogênio a partir de uma célula eletrolítica. 
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: AVALIAÇÃO E PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM 

 
 

Andrieli Voltl 
 

RESUMO 

 

Nas últimas décadas, a educação a distância tomou um novo impulso com o 
uso das tecnologias tradicionais de comunicação como o rádio e a televisão 
associados aos materiais impressos enviados pelo correio, o que favoreceu a 
disseminação e a democratização do acesso à educação em diferentes níveis, 
permitindo atender a grande massa de alunos. O presente artigo tem como 
objetivo geral, amostrar a evolução do ensino de educação a distância e o 
processo de aprendizagem, através do ambiente de ensino, tutoria e 
mecanismos de avaliação. A pesquisa possuiu natureza qualitativa em relação 
aos temas tratados, foram realizadas pesquisas em literaturas cientificas e em 
artigos técnicos. Do ponto de vista do objetivo, este estudo classifica-se como 
exploratório e em relação aos seus procedimentos técnicos como bibliográfico. 
Os programas de ensino de EaD vêm aumentando nos últimos anos, o que 
coincide com a crescente universalização da educação. Sejam efetivados por 
instituições públicas de ensino, quer favorecida por políticas públicas para a 
democratização da educação no Brasil. A Educação a Distância pode ser 
considerada a mais democrática das modalidades de educação, pois se 
utilizando de tecnologias de informação e comunicação transpõe obstáculos à 
conquista do conhecimento. As teorias da avaliação da aprendizagem da 
educação a distância fazem referências para avaliação formativa os aspectos 
quantitativos ainda têm relevância predominante na avaliação em EaD. A 
tecnologia utilizada como recurso no processo pedagógico para o ensino a 
Distância, favorece a divisão do trabalho docente, ao mesmo tempo em que 
facilita o processo de aprendizagem do aluno. 
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CUSTAS EXTRAJUDICIAIS : UMA ANALÍSE DA LEI ESTADUAL 
19.350 

 
 

Silmara Letícia Lourenço 
Delisangela Leite Dantas Rodrigues 

 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho analisa aspectos da Lei Estadual nº 19.350/2017, 
publicada no Diário Oficial nº. 10.093 de 21 de dezembro de 2017, em que 
altera o valor de Referência de Custas, judiciais e Extrajudiciais, previstos na 
Lei 6.149/70, lei que regulamenta a cobrança de taxas e emolumentos dos 
cartórios, iremos fazer uma análise ao entendimento de dois legisladores, e dos 
tabeliões sobre a referida Lei, qual o impacto financeiro que irá causar nas 
serventias. 
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AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL DE BAIXO CUSTO UTILIZANDO 
ARDUINO 

 
 

Pablo Henrique Gomes 
 
 

RESUMO 

 

A tecnologia tem como objetivo trazer agilidade, conforto, segurança e 
economia. Tendo em vista isso, o propósito deste trabalho é automatizar uma 
residência. O conceito de automação residencial vem em uma crescente por 
conta dos inúmeros benefícios como estes citados, agilidade, conforto, 
segurança e economia, alem da praticidade disponibilizada que beneficia, entre 
outras, pessoas com doenças ou ate mesmo deficiência, que não podem se 
locomover sempre que preciso para executar as mais simples tarefas. O 
trabalho mostra o estudo e a execução de um protótipo com fins didáticos de 
automação residencial de baixo custo, utilizando de uma casa em miniatura e 
um hardware denominado Arduino Uno, ethernet shield W5100, módulo relé de 
quatro canais, jumper’s, resistências, lâmpadas, cooler, leds, e também um 
aplicativo que possibilitará o gerenciamento de equipamentos de baixa tensão 
dentro e fora de residências. Este sistema ocorrerá através de um dispositivo 
móbile. O arduino UNO utiliza a linguagem C++, o software desenvolvido 
trabalha juntamente com um controlador Arduino, programado para 
desempenhar as ações básicas da residência O sistema também pode ser 
controlado através da internet, por dispositivos móveis, de qualquer lugar, até 
mesmo de longe da casa. 
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OS DESAFIOS DA ESCOLHA PROFISSIONAL 
 
 

Mylleny Pacheco 
Helloany Antunes 

Maria Eduarda Scipioni 
Luciano Gonçalves 

Kamila Guedin de França 
 
 

RESUMO 

 

O presente artigo é o resultado de uma pesquisa realizada com o objetivo de 
analisar se os jovens que estão prestes a terminar ou já terminaram o ensino 
médio, sabem qual curso fazer. E desta maneira, auxilia-los em sua escolha 
profissional, que é uma das mais importantes nesta etapa da vida. Os desafios 
encontrados no percurso entre o ensino médio e a faculdade são muitos. A 
pressão, que na maioria das vezes os próprios pais fazem, é algo que os 
prejudica a tomar uma decisão. Os jovens selecionados para a pesquisa, foram 
os alunos do cursinho pré vestibular do Colégio Dom Bosco, que estão 
passando justamente por essa fase de transição do ensino médio para uma 
graduação. 

Palavras-chave: Vocação, Jovens, Escolha. 
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RESUMO 

 

Afim de que as Industrias Klabin S.A pudessem obter um aumento na 
produtividade e diminuir o risco para os colaboradores que fazem o trabalho de 
corte e transporte da madeira na região do Rio Branco foi implantado o projeto 
de pavimentação da estrada que é utilizada para escoamento da madeira 
produzida na região, em alguns trechos foi necessário a pavimentação asfáltica 
devido as inclinações que as rampas possuíam e outros segmentos em que 
não havia inclinações maiores que 8% foi adaptado apenas o cascalho 
superficial. Nesta região pelo fato de possuir relevos acidentados ocasionava a 
dificuldade no tráfego que em períodos chuvosos o trabalho era interrompido. 
O projeto de pavimentação na estrada do Botocudos teve por objetivo 
melhorias no tráfego tanto para a empresa como para comunidade próxima que 
conforme relatos ao longo do trabalho, as pessoas que passavam por ali 
corriam riscos de ficaram isoladas, caso tivesse uma forte chuva e agora após 
a implantação do projeto obteve-se resultados positivos em relação ao tempo 
de trajeto e segurança no transporte, bem como aumento na produtividade. 

Palavras-chave: Pavimentação; Estradas rurais; Transporte de madeira. 
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RESUMO 

 

A forma de pagamento mais utilizada para a suas compras, seja ele cartão de 
crédito, boleto, cheque entre outros, começou no início da civilização, onde o 
comércio era a base de troca, o chamado escambo. Com o surgimento das 
primeiras moedas no século VII a.C. onde eram fabricadas manualmente, 
houve uma grande evolução até os dias atuais. A presente pesquisa visa 
entender quais as formas de pagamento mais utilizadas em suas compras na 
cidade de Telêmaco Borba, onde foi realizado o cálculo de amostragem da 
população, e foi distribuído um questionário para a coleta dos dados do 
mesmo. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como intuito demonstrar a fragilidade e a 
vulnerabilidade do idoso diante de todas as limitações que surgem com a 
velhice e sugerir que se analise a criação de uma casa de acolhimento 
transitório em nossa cidade, volta ao atendimento de idosos, sobretudo os que 
estiverem em situações de risco. Em alguns anos estima-se que teremos uma 
população maior de idosos em comparação a jovens, devido ao significativo 
aumento da longevidade em nosso país, contudo o Brasil não se demonstra 
preparado à essa realidade, com pouco amparo legal a essa geração, que 
sofre constantes violações aos seus direitos merecidamente adquiridos. 

 

 

 

  



169 
 

 
 

GESTÃO DE DEMANDA E ESTOQUE 
 
 

Djean Thiago Miranda 
 
 

RESUMO 

 

 

  



170 
 

 
 

PEDAGOGIA HOSPITALAR: COM FOCO NO MUNICÍPIO DE 
TELÊMACO BORBA 

 
 

Adriane Baranhuk Scepanik da Silva 
Marjorie Pelik Kempe Camargo 

 
 

RESUMO 

 

 

 

  



171 
 

 
 

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO NA ÁREA DE 
REFLORESTAMENTO ATRAVÉS DO MÉTODO NIOSH 

 
 

Jéssica Marcely Sutil de Oliveira 
Marcelo Rugiski 

 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho é apresentado com objetivo de abordar conceitos através 
de uma pesquisa bibliográfica sobre ergonomia, bem como, compreender o 
funcionamento da ferramenta de análise ergonômica do trabalho (AET) 
desenvolvido por NIOSH (National Institute for Occupational Safety and 
Health), a qual auxilia na detecção de riscos e na prevenção de lombalgias 
relacionadas ao trabalho em que exija levantamento manual de cargas.  A 
ergonomia presa pela saúde, bem estar físico e mental dos trabalhadores, 
buscando por métodos e análises ergonômicas que possibilite à adequação do 
trabalho as particularidades psicofisiológicas dos colaboradores de uma 
empresa. Este estudo prévio faz parte do projeto de um estudo de caso a ser 
desenvolvido em uma empresa do ramo de reflorestamento, no setor de 
preparo de substrato, utilizando NIOSH como ferramenta de análise, dado que 
este setor apresenta um grau de risco para o surgimento de lombalgias, devido 
ao peso da carga e a frequência em que o trabalhador realiza os movimentos 
para manuseá-la, assim justificando a necessidade da análise ergonômica. 

Palavras-chave: Ergonomia; NIOSH; Análise ergonômica do trabalho (AET). 

 

 

 


