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    APRESENTAÇÃO 

 

O ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão do UNITOLEDO 

Araçatuba é o principal evento de divulgação de trabalhos acadêmicos e 

científicos de Araçatuba e Região. 

Nossa expectativa é que o evento, a cada ano, ofereça programação 

científica multidisciplinar de alta qualidade, que proporcione ampla revisão 

dos aspectos mais importantes dos contextos teóricos e práticos em todas as 

áreas do conhecimento, em especial as mais recentes conquistas neste 

domínio. 

No decorrer dos anos observamos evolução qualitativa e quantitativa 

dos trabalhos, bem como a ampliação significativa de suas fronteiras. 

Para a difusão do conhecimento, para a troca de experiências, o 

UNITOLEDO disponibiliza ambiente propício à discussão, congregando 

pesquisadores, professores, profissionais e estudantes das mais diversas 

áreas que discutem diferentes metodologias e saberes. 

Por fim, o XIV ENPEX contempla a missão do UNITOLEDO, enquanto 

polo de Educação Superior, de produzir, sistematizar e socializar 

conhecimentos. 

Agradecemos a participação de todos que fazem deste evento um 

sucesso. 

 

Araçatuba, novembro de 2014 

Comissão Organizadora do XIV ENPEX 
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PROGRAMA 

12/11/2014 

18h30 Confirmação de inscrição e retirada de material - Local: Prédio I 

próximo à entrada para o Auditório Damásio Evangeli sta de Jesus   

Local: Prédio I 

8h30 às 12h - Comunicações 

19h às 22h - Comunicações  

 

13/11/2014 

Local: Prédio III  

8h30 às 12h - Comunicações 

19h às 22h - Comunicações  

 

14/11/2014 

Local: Prédio III  

8h30 às 12h - Comunicações 

19h às 22h - Comunicações 
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Estudo sobre o comportamento de universitários em r elação ao 

consumo de cosméticos e serviços de estética na cid ade de Araçatuba – 

SP 

Amanda Maria Macedo da Mata 

Caroline Aparecida Horibe Pinto 

Thaís Laura da Silva Santos 

Juliana Medeiros 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba – UNITOLED O 

 

Este artigo teve por objetivo demonstrar o comporta mento do 

consumidor universitário masculino de Araçatuba em relação aos 

produtos e serviços que anteriormente eram voltados  somente para o 

público feminino. Para tanto, foram revisados os co nceitos de 

marketing, comportamento do consumidor, e higiene p essoal, 

perfumaria e cosméticos. Para alcançar o objetivo p roposto, realizou-se 

uma pesquisa descritiva de natureza quantitativa, e xecutada em forma 

de questionário, que resultou em respostas de cento  e cinquenta alunos 

de duas universidades da cidade de Araçatuba. Dentr e os resultados 

obtidos, ressalta-se que os consumidores preferem i r às compras uma 

vez ao mês, optam por consumir produtos de marcas t radicionais e 
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consideram que a qualidade é o fator que mais influ encia a escolha da 

marca. 
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O consumo de viagens por jovens universitários de A raçatuba 

Alessandra Tavares Vilela 

Régia de Cássia Rodrigues Santos 

Vitor Tassetto Gomes 

Juliana Medeiros 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O objetivo deste artigo foi verificar o comportamen to de consumo dos 

jovens universitários de Araçatuba no que se refere  à compra de viagens 

de turismo. Para tanto, no referencial teórico fora m revisados conceitos 

de marketing, marketing de turismo, comportamento d o consumidor e 

influencias da web no processo de decisão de compra  do consumidor. 

Foi realizada uma pesquisa tipo Survey que possibil itou levantar 

opiniões e informações de 200 estudantes do Centro Universitário 

Toledo de Araçatuba (SP), a respeito do consumo de viagens turísticas. 

Os resultados obtidos demonstram que a maioria dos jovens viaja de 

uma a duas vezes. 
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Estudo do segmento vestuário: o mercado Plus size n a região de 

Araçatuba - SP 

Beatriz Campos Cardoso 

Juliana Medeiros 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este estudo objetiva identificar como está o mercad o de vestuário Plus 

size feminino na região de Araçatuba-SP, e se esse público está 

suficientemente atendido e satisfeito. Foram revisa dos conceitos de 

marketing, segmentação de mercado e características  do consumidor. A 

pesquisa prática foi realizada nas universidades da  cidade com 100 

mulheres que utilizam roupas com numeração igual ou  superior a 44, e 

com 2 proprietários de lojas especializadas no segm ento. Os resultados 

mostram que o mercado não corresponde às expectativ as e 

necessidades desse público, fazendo com que as mulh eres sintam-se 

insatisfeitas. Por outro lado, observou-se um merca do em expansão e 

promissor. 
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A influência das novelas no comportamento de compra  feminino 

Cintia de Toro Sato 

Marcel Embersics Martins Ruiz 

Natália Cavazzana Soares 

Juliana Medeiros 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho teve por objetivo demonstrar a influê ncia das novelas no 

comportamento de compra feminino de estudantes univ ersitárias de 

Araçatuba. Para tanto, se fez necessária à revisão de conceitos de 

marketing, mídias eletrônicas, comportamento do con sumidor e 

influências das novelas. Foi realizado levantamento  do tipo survey, que 

resultou em respostas de duzentas e cinquenta unive rsitárias de duas 

instituições de ensino superior da cidade de Araçat uba. Dentre os 

resultados obtidos, cabe citar a grande audiência d as novelas, o uso de 

produtos inspirados pelas novelas e celebridades, à  rápida 

disseminação das tendências pela mídia, bem como as  variações 

comportamentais influenciadas pelas novelas. 
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Ações ambientais no setor sucroenergético: uma anál ise do grupo 

Clealco Açúcar e Álcool S/A 

Jéssica Patrícia Corrêa Brunhara 

Juliana Medeiros 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este artigo teve como objetivo conhecer as ações am bientais praticadas 

pelo Grupo Clealco S/A. Para o embasamento teórico foram levantados 

conceitos de gestão ambiental e informações sobre o  setor 

sucroenergético no Estado de São Paulo. A pesquisa de campo foi 

realizada através da aplicação de um questionário a o Analista Ambiental 

da empresa. Verificou-se que a empresa pratica dive rsas ações 

ambientais com foco na preservação do solo, tratame nto e reutilização 

das águas utilizadas no processo produtivo, descart e adequado dos 

resíduos gerados, reaproveitamento do bagaço da can a-de-açúcar para 

cogeração de energia elétrica para consumo próprio e reflorestamento 

das áreas de preservação de suas propriedades e for necimento 

gratuitos de mudas para empresas e sociedade intere ssadas.  
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Os impactos gerados pelo envio de SMS publicitário por meio do 

smartphone 

Aila Patricia Maehashi de Oliveira 

Bryan Adame Sartori 

Maxmillien Minhoto dos Santos 

Juliana Medeiros 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este estudo tem por objetivo analisar os impactos g erados pela 

publicidade enviada nos smartphones via SMS para es tudantes 

universitários de Araçatuba e região. Para tanto fo i fundamental revisar 

conceitos bibliográficos sobre marketing, marketing  digital e por último 

marketing de mobilidade. Na pesquisa de campo foi u tilizada a técnica 

survey, que resultou em 220 entrevistados, que se d ivide em 70 na 

faculdade Metodista e 150 na Unitoledo. Dentre os r esultados obtidos, 

demonstraram que os universitários aceitariam receb er SMS 

promocional, também foi possível observar o interes se dos mesmos em 

receber mensagens de acordo com as suas preferência s de consumo. É 

importante ressaltar que a maioria dos entrevistado s não ignora as 

mensagens recebidas em seus smartphones. 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

16 

 

Estudo sobre as competências individuais que os emp resários mais 

procuram nos jovens universitários: a visão dos alu nos da Unitoledo 

Araçatuba/SP e de uma empresa de recrutamento e sel eção 

Rafael Fernando Antoniassi 

Thaissa Tavares Mazarin 

Natali Alves Vanali 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O estudo teve como objetivo identificar quais são a s diferenças de 

percepções entre os universitários e recrutadores d a região sobre este 

tema. Para isto, foram revisados conceitos de compe tências individuais 

e organizacionais e gestão de competências. Em segu ndo momento, foi 

feita uma pesquisa de campo com os alunos do centro  universitário 

Unitoledo Araçatuba/SP, através de questionários, c om um total de 99 

respondentes.  Depois, foi feita uma entrevista com  a administradora da 

empresa Perfil, uma agência de recrutamento, ambas na cidade de 

Araçatuba/SP. Por meio desse trabalho, foi identifi cado as diferenças de 

percepções, está o fato dos jovens universitários d izerem que precisam 

de oportunidades, pois na região as empresas contra tam mais por 

indicação do que por competências. 
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Estudo sobre o desenvolvimento do mercado de jogos eletrônicos entre 

os estudantes universitários de Araçatuba e Birigui  

Fábio Henrique Dornelas 

Marilia Wajima Shirane 

Rodrigo Gomes Bacanelli 

Juliana Medeiros 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho tem por objetivo demonstrar o desenvo lvimento do 

mercado de jogos eletrônicos entre os estudantes un iversitários de 

Araçatuba e Birigui. Para tanto, se fez necessária à revisão de conceitos 

de mercado, comércio eletrônico e mercado de jogos eletrônicos. No 

sentido de atender o objetivo aqui proposto, foi re alizada uma pesquisa 

do tipo survey, que possibilitou levantar informaçõ es a partir de 303 

universitários de Araçatuba e Birigui. Dentre os re sultados obtidos, foi 

analisado a influencia da renda na opção dos estuda ntes universitários 

optarem por jogar ou não jogos eletrônicos, o preco nceito de mulheres 

jogarem jogos eletrônicos e a integração do mundo r eal com o mundo 

virtual. 
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Barreiras à exportação: levantamento de dados no se tor calçadista 

Felipe de Castro Pinto 

Guilherme Esgalha Garcia 

Ramon Guimarães 

Adriano Alves Teixeira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este artigo tem por objetivo apresentar as principa is dificuldades das 

empresas exportadoras brasileiras em comercializar seus produtos no 

mercado externo, relatando de forma objetiva as pri ncipais barreiras 

para a exportação. Nesse sentido, foi revisada a li teratura pertinente 

sobre conceitos e práticas relacionados à exportaçã o, barreiras à 

exportação e os seus principais benefícios. Este re ferencial teórico 

serviu como base para a construção do questionário utilizado durante a 

fase empírica da pesquisa realizada com 4 (quatro) empresas do setor 

calçadista. Nesta pesquisa foram utilizados o métod o exploratório e a 

técnica de levantamento de dados junto aos profissi onais da área de 

exportação nas empresas pesquisadas. Os resultados apontam que 

dentre as barreiras tarifarias as que  
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Top of mind: a instituição de ensino superior mais lembrada da cidade 

de Araçatuba - SP 

Juliana Kimie Suguimoto 

Mariana Cristina Toledo 

Thaina Carla de Oliveira 

Juliana Medeiros 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho tem por objetivo levantar a marca de instituição de ensino 

superior da cidade de Araçatuba mais lembrada entre  os estudantes do 

3º ano do ensino médio das escolas públicas. Para t anto, foi estruturado 

pelos pontos teóricos inerentes ao marketing, promo ção e marcas. Foi 

realizada uma pesquisa descritiva do tipo survey, r esultando em 125 

entrevistados entre 16 e 18 anos, sendo todos aluno s do terceiro ano do 

ensino médio dentre 5 escolas públicas de Araçatuba . Os principais 

resultados foram: a Unitoledo foi à instituição mai s lembrada, apesar da 

mesma ter sido apontada com qualidade de ensino inf erior em relação 

aos concorrentes ficando em posição desfavorável, s endo que este foi 

um dos fatores de maior influência na escolha do co nsumidor. 
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Estudo do merchandising no varejo supermercadista e  sua influência no 

processo de decisão de compra do consumidor na regi ão de Araçatuba - 

SP 

Camila Cavalcanti Bonjardim 

Mayara Cristina Lochi Loba 

Juliana Medeiros 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho tem por objetivo demonstrar a influên cia do 

merchandising varejista no processo de decisão de c ompra dos 

consumidores em supermercados na região de Araçatub a-SP. Para 

tanto, se fez necessária à revisão de conceitos de marketing, processo 

de decisão de compra do consumidor, surgimento do v arejo e a 

influência do merchandising no processo de decisão de compra. A 

pesquisa foi realizada na forma de questionários el etrônicos com 

perguntas fechadas onde foi possível alcançar respo stas de cento e dois 

consumidores. Dentre os resultados obtidos, cabe ci tar a identificação 

de seção como tipo de merchandising mais lembrado e  a localização 

como fator decisivo na escolha de determinado super mercado, 

mostrando que os mercados de bairro tem grande part icipação de 

vendas. 
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A influência de práticas de recursos humanos – trei namento, avaliação 

de desempenho e sistemas de recompensas - no sistem a de qualidade 

baseado na norma ISO 9001 

Flavia Mayumi Murakami 

Patricia Hitomi Murakami 

Adriano Alves Teixeira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O objetivo do presente trabalho foi identificar se existe relacionamento 

positivo entre as práticas de recursos humanos – tr einamento, avaliação 

de desempenho e sistemas de recompensas e a maturid ade do Sistema 

de Gestão da Qualidade. Para tanto, desenvolveu-se uma revisão de 

literatura sobre GRH, suas práticas e motivações no  contexto 

empresarial. A partir dessa fundamentação teórica e mergiu o 

questionário que norteou as entrevistas durante a p esquisa de campo, 

conduzida sobre a forma qualitativa em duas empresa s possuidoras de 

certificação ISO 9001. Os resultados indicam que de ntre as práticas de 

RH destaca-se a atividade de treinamento que possui  melhor 

alinhamento com a literatura revisada e que parece,  mesmo que 

inicialmente, influenciar positivamente o SGQ das e mpresas. 
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Estudo sobre o comportamento de compra do consumido r de 

eletroeletrônicos - Smartphones 

Ana Carolina Ribeiro de Oliveira 

Caroline Francisco Fernandes 

Juciara Barbosa de Oliveira 

Natali Alves Vanali 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho objetivou avaliar quais são os atributos mais 

valorizados no momento da compra de um smartphone e  verificar se a 

marca exerce influência na escolha. Para isso, no p rimeiro momento foi 

realizada uma revisão bibliográfica na qual foram a bordados os 

seguintes temas: marketing, comportamento do consum idor, processo 

de compra, marca e mercado de smartphones. A partir  da revisão 

bibliográfica, foi desenvolvida e aplicada uma pesq uisa exploratória 

quantitativa com os alunos dos cursos de Publicidad e e 

Propaganda/Jornalismo e Engenharia do Centro Univer sitário Toledo da 

cidade de Araçatuba/SP em que foram aplicados 303 q uestionários com 

questões predominantemente fechadas. Com base nesse  cenário, os 

resultados encontrados demonstraram que a marca não  é um dos 

fatores preponderantes para o consumidor no momento  de suas 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

23 

 

escolhas de compra, sendo considerada para ambos os  cursos como 

sinônimo de qualidade, praticidade, inovação e conf iabilidade, pôde-se 

constatar também que grande parte dos pesquisados e stão dispostos a 

pagar mais pela aquisição de um novo aparelho. 
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Estudo da influência das redes sociais no processo de decisão de 

compra dos consumidores na cidade de Araçatuba - SP  e Birigui - SP 

Anderson Takayuki Miyamoto 

Gabriela Zanateli Moro 

Rafael Wallace Pascoal Dias 

Juliana Medeiros 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O objetivo deste estudo foi analisar o impacto das redes sociais sobre a 

decisão de compra e comportamento dos universitário s de Araçatuba e 

Birigui no momento de escolha por um produto ou ser viço. Foram 

revisados pontos teóricos sobre Marketing e Marketi ng Digital que 

deram suporte à pesquisa. Foi realizada uma pesquis a do tipo Survey, 

que foram levantadas respostas de 200 universitário s. Os principais 

resultados encontrados foram que a rede social mais  impactante é o 

Facebook e a maioria dos usuários fica conectado de  1 a 2 horas. O 

modo como os consumidores mais são influenciados é por meio de 

pesquisas na internet e os gastos em compras devido  as influencias em 

sua maioria variam de R$ 1,00 a R$ 200,00. Muitos u suários 

acompanham as empresas semanalmente, principalmente  do segmento 

de vestuário. 
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Barreiras e motivações a implantação da ISO 14001: estudo de caso em 

uma empresa fabricante de óleo vegetal 

Jose Nicolas de Souza Colodro 

Yara de Paula Silva Garcia 

Adriano Alves Teixeira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O objetivo deste artigo é verificar as principais b arreiras e motivações 

na implantação do SGA ISO 14001. Para tanto, uma re visão de literatura 

sobre SGA, suas motivações e barreiras foi executad a. Dessa revisão 

surgiu o questionário aplicado na fase empírica da pesquisa sob forma 

qualitativa com o uso da técnica de estudo de caso único em uma 

indústria de processamento de óleo vegetal. No que se refere às 

dificuldades, percebeu-se o desconhecimento da norm a, ausência de 

funcionários capacitados, forte resistência por par te dos colaboradores 

e notória burocracia na aprovação de medidas e prát icas como barreiras 

a implantação do SGA. Por outro lado, notou se prev enção a poluição, 

reforço cumprimento legal, conscientização dos cola boradores e 

melhora da imagem empresarial como benefícios. 
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Estudo sobre a gestão de estoque em uma distribuido ra de modelismo 

em Araçatuba - SP 

Fernanda Ados Santos Lucindo 

Rafael dos Santos 

Regiane Lima de Souza 

Natali Alves Vanali 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este estudo teve como objetivo entender a gestão de  estoque em uma 

empresa do segmento de entretenimento, que importa e comercializa 

produtos de modelismo e conhecer quais ferramentas podem auxiliar o 

gestor nesta tarefa. Para tanto, foi desenvolvida u ma pesquisa 

exploratória qualitativa em uma distribuidora de mo delismo em 

Araçatuba-SP. Primeiramente, foram levantadas as ba ses teóricas e, 

posteriormente, foi aplicada uma entrevista semiest ruturada com 

perguntas abertas em três colaboradores da empresa,  permitindo a 

comparação entre a realidade da distribuidora e as teorias propostas. 

Entre os resultados: a identificação das principais  causas que afetam a 

gestão dos estoques e as necessidades de implantaçã o de novas 

práticas e tecnologias capazes de aprimorar a gestã o na empresa. 
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Percepção de valor para clientes bancários: levanta mento de dados com 

o público universitário 

Rafael Costa da Silva Andrade 

Raissa Lira Amancio 

Tamiris Xavier Sanches 

Adriano Alves Teixeira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

As instituições financeiras tem o desafio de manter  um relacionamento 

de confiança e credibilidade com seus clientes ofer tando 

produtos/serviços com qualidade gerando satisfação,  vantagem 

competitiva e assim, aumentar sua participação no m ercado. Com isso, 

o principal objetivo desta pesquisa foi identificar  os atributos de valor 

mais importantes para os clientes bancários univers itários. Para tanto, 

foi realizada uma pesquisa qualitativa com aplicaçã o de um questionário 

junto a 188 universitários da Instituição de Ensino  Unitoledo, na cidade 

de Araçatuba/SP. Os resultados obtidos poderão ser úteis para as 

instituições bancárias na tomada de decisão no que tange a 

direcionamento de publico alvo e para segmentação d e clientes.  
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Uma análise da liderança assertiva e seus benefício s na empresa Coca-

Cola Femsa de Araçatuba - SP 

Rosana Pereira Correa 

Diogo Luis Reatto 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Essa pesquisa teve como objetivo verificar quais os  benefícios que uma 

liderança assertiva proporciona a uma equipe operac ional e o tipo de 

liderança predominante nesse setor. Para o embasame nto teórico foram 

revisados os conceitos e estilos de liderança, A pe squisa de campo foi 

realizada por meio de questionários aplicados a 20 funcionários do 3º 

turno da empresa Coca Cola FEMSA, unidade de Araçat uba-SP. Os 

resultados da pesquisa mostram que o líder adota o estilo democrático 

de liderança, que é considerada assertiva e garante  uma relação 

harmoniosa e qualidade no desempenho de seus lidera dos. 
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As armas da persuasão e o sucesso dos executivos 

Rafael Lopes Silveira 

Ester Mian da Cruz 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Atualmente, a comunicação é considerada função estr atégica da 

empresa, pois é a ferramenta que estabelece os rela cionamentos com 

todos os públicos da organização. É estratégica tam bém, para os seus 

executivos, já que comunicar-se bem, tornou-se cond ição não só de 

permanência no mercado de trabalho, mas também de s ucesso do 

executivo em ascensão. Há necessidade constante na pratica do 

profissional de comunicar-se com seus pares ou supe riores, assim 

como de argumentar e persuadir aqueles com os quais  negocia. O 

presente trabalho objetiva discutir possíveis recur sos de argumentação 

e apresentação praticados pelos profissionais que s e destacam. Para tal 

atividade, foram referencias as obras de Cialdini, Tomasi, Medeiros, 

Pimenta, Perelman, entre outros. 

 

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

30 

 

Análise do Relacionamento entre práticas de gestão da qualidade e 

desempenho operacional: levantamento com empresas p ossuidoras de 

certificação ISO 9001 

Jéssica Daniele dos Santos 

Thaís Cristina Tezolin 

Adriano Alves Teixeira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba – Unitoled o 

 

Este trabalho teve como objetivo verificar se prati cas de gestão da 

qualidade influenciam de maneira positiva o desempe nho operacional. 

Assim, realizou-se uma fundamentação conceitual sob re gestão da 

qualidade, suas motivações, praticas e benefícios e  também sobre a 

mensuração do desempenho operacional. A partir dest a revisão teoria 

elaborou-se o questionário aplicado durante as entr evistas realizadas 

com 3 empresas situadas no Noroeste do estado de Sã o Paulo 

utilizando-se a pesquisa exploratória e o levantame nto de dados. Os 

resultados apontam que as empresas com maior adoção  de práticas de 

gestão da qualidade, bem como com maior tempo de im plantação do 

SGA possuem um melhor desempenho operacional. 
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ARQUITETURA e URBANISMO  

DESIGN de INTERIORES 
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Formas do viver e do habitar a partir do cancioneir o popular brasileiro 

Antonio Luceni dos Santos 

Camila Colaferro Pipino 

Tatiane Marques Teixeira 

Ana Paula Cabral Sader 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Os modos de viver e habitar são percebidos e absorv idos sob os mais 

diferentes aspectos, sejam eles materiais ou subjet ivos e, do ponto de 

vista da subjetividade, poetas e músicos fizeram do  tema (viver e 

habitar) parte do imaginário de seus poemas e cançõ es; assim foi com 

João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, Adoniran  Barbosa, entre 

outros. Por meio deste trabalho pretendemos fazer u m recorte no 

cancioneiro popular brasileiro e demonstrar de modo  prático alguns dos 

sentimentos suscitados por canções que povoam o cot idiano e a 

memória sentimental brasileira e seus modos de vive r e habitar. 
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Arquitetura sustentável, para além dos clichês 

Karoline Pitarelli 

Natália Ribeiro Bertaglia 

Tatiane Garcia Carobeli 

Ana Paula Cabral Sader 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Estamos vivendo um período de transformação na form a de viver e ver o 

mundo, onde o meio ambiente começa a fazer parte da s discussões do 

cotidiano. A arquitetura e o urbanismo são importan tes nesta busca por 

respostas adequadas à integração do homem com o mei o ambiente. Há 

um uso indiscriminado do termo “Sustentabilidade”, inclusive na 

Arquitetura, esvaziando seu real e amplo sentido. D erivações deste 

termo também acabaram sendo incorporadas ao vocabul ário da 

arquitetura, tais como arquitetura ecológica, const ruções sustentáveis 

entre outros. Sem nenhum consenso, a palavra Susten tabilidade vem 

sendo utilizada para defender ideias e projetos, tr azendo mais incertezas 

e questionamentos do que soluções. O que será, de f ato, a chamada 

“Arquitetura Sustentável"? 
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Processo de regularização fundiária do bairro Engen heiro Taveira, em 

Araçatuba/SP: ranços e avanços - relatório prelimin ar 

Antonio Luceni dos Santos 

Camila Colaferro Pipino 

Tatiane Marques Teixeira 

Sérgio Balassoni 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem por objetivo relatar as açõ es já desenvolvidas e 

resultados obtidos no Processo de Regularização Fun diária do bairro 

Engenheiro Taveira, no município de Araçatuba/SP, r ealizado por equipe 

da Prefeitura Municipal de Araçatuba, por meio da S ecretaria de 

Planejamento Urbano e Habitação, sob coordenação da  Arquiteta Selma 

de Fátima Rico. 
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Arquitetas Invisíveis 

Jennifer Talita Pereira 

Rayana Fernandes Oliveira 

Ana Paula Cabral Sader 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Ao longo da história da Arquitetura Modernista, mui tas arquitetas 

tiveram a sua participação em grandes obras relegad as a segundo plano 

ou esquecidas. Tendo em vista essa falta de visibil idade e 

reconhecimento, o presente trabalho objetiva aprese ntar essa situação 

aos jovens arquitetos, mostrando como o sexismo est eve presente na 

profissão. A apresentação mostrará o quanto às mulh eres ficaram à 

sombra de seus maridos, companheiros ou sócios, ape sar das 

consideráveis contribuições criativas e projetuais.  O que se pretende 

não é a discussão sobre o protagonismo da mulher na  arquitetura, mas 

proporcionar o devido reconhecimento às coautoras d e obras tão 

importantes no cenário da Arquitetura e Urbanismo. 
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Projeto de reforma arquitetônico, acústico e lumino técnica do Pork's Bar 

Aline Romano 

Amauri Vieira Júnior 

Gislaine Bianchi 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Com base nas necessidades de mudança arquitetônica e conforto 

acústico, a proposta é melhorar e otimizar o ambien te no qual é 

caracterizado como uma casa noturna, popular em Ara çatuba por suas 

atrações voltadas ao estilo Rock N'Roll. O local re mete aos PUB'S 

londrinos, irlandeses e portugueses, porém com cara cterísticas 

brasileiras. O objetivo do projeto é demonstrar as diferenças do 

ambiente existente comparado ao ambiente reformulad o através de 

estudos de bibliografias correlacionadas ao assunto . 
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Modernismo: das raízes do movimento a contemporanei dade em 

Araçatuba 

Bruno Gualberto Herrera 

Henrique dos Santos Martins 

Lilian Moraes Correa 

Liz Regina Pestile 

José Eduardo Zago 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O projeto se trata de uma análise, onde o foco prin cipal é comparar 

obras de arquitetos renomados que firmaram esse est ilo arquitetônico, 

como Walter Gropius, Le Corbusier e Mies Van Der Ro he, com 

construções presentes na cidade de Araçatuba, pois nos mostram que a 

grandiosidade desse movimento não se restringiu ape nas as metrópoles 

mas sua beleza se espalhou para todas as regiões do  mundo, onde 

função, arte e estética se unem em completa harmoni a. 
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Iluminação como conceito – luz e sombra na arquitet ura 

Izabella Coelho de Souza 

Larissa Caroline da Silva Olsen 

José Eduardo Zago 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O estudo mostra a importância da iluminação incorpo rada à arquitetura. 

Sem ela não existiria volume e forma, a luz permite  vida aos elementos, 

nos traduz sensações sendo elas confortáveis ou não . Não podemos 

pensar em luz separadamente da sombra, entendemos q ue uma boa 

iluminação pode simplesmente destacar o que se tem de mais belo e 

importante na arquitetura e com a sombra produzida deixar de lado as 

imperfeições e aquilo que não é tão agradável aos n ossos olhos. Temos 

como objetivo apresentar aos discentes, que a luz p or si só é uma das 

mais poderosas ferramentas no repertório arquitetôn ico. A luz pode 

exaltar suavizar, estimular, esconder ou revelar. P or meio de conceitos 

teóricos estudados em livros e revistas da área de iluminação, 

empregamos nossa metodologia. 
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Uma introdução ao sketch 

Michel Silvestre de Souza 

José Eduardo Zago 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Sketch é uma técnica de desenho manual utilizado no  processo criativo 

e desenvolvimento de projetos, representa esboços e  rascunhos soltos 

e descompromissados, podem ser feitos em poucos min utos, de forma 

muito rápida para que se registrem as principais id eias, sem qualquer 

tipo de refinamento gráfico e sobre qualquer tipo d e material, pois as 

ideias não voltam mais e acabam perdendo informaçõe s que poderiam 

ser importantes. Muitas tecnologias têm surgido par a facilitar o serviço 

do designer, os softwares possibilitam a agilidade das tarefas, 

diminuindo o tempo de serviço e imagens tridimensio nais e realísticas, 

mas o uso extremo da tecnologia a favor de uma melh or apresentação 

pode gerar falta de qualidade no produto final e um  profissional que não 

desenvolve todo seu potencial criativo. 
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A proxemia dos espaços nas diferentes culturas 

Cassiana Freitas de Oliveira 

Érica Espósito Suzano 

Nathalia Caroline da Silva 

Pamela Alexandre Paco 

Rayana Fernandes Oliveira  

José Eduardo Zago 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Baseado no livro de Edward T. Hall - A apresentação  será em torno do 

estudo das culturas diversas e suas formas de inter agir entre si, 

relacionando o estudo proxêmico das mesmas, afia mm  de compreender 

como estudar o espaço para diversos gêneros e cultu ras sem se utilizar 

somente do padrão antropométrico ( no qual estabele ce normas que 

devem ser respeitadas), entendendo que a proxemia e stende um 

"escudo" de conforto para uma convivência e circula ção agradável em 

um ambiente projetado. 
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Paisagem urbana: aplicação da metodologia de Kevin Lynch na estação 

ferroviária do município de Birigui - SP 

Franciele Pereira Roman 

Leticia Paganini Vieira 

Rita de Cássia Oliveira Alves 

Danilo Giampietro Serrano 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho é uma aplicação da metodologia desenvolvida por 

Kevin Lynch (1960) para estudo da paisagem e legibi lidade do meio 

urbano da região onde se localiza a antiga estação ferroviária do 

município de Birigui - SP. O objetivo específico de ste trabalho é análise 

da paisagem urbana, da caracterização urbanística e  a identificação dos 

aspectos estruturais do ambiente urbano. Verificou- se na região da área 

de estudo que o espaço urbano e os diferentes usos da terra estão em 

constante mudança, sendo produzido, modelado e modi ficado, muito em 

decorrência de vários problemas urbanísticos. A reo rganização espacial 

se faz necessária na área da antiga estação ferrovi ária, principalmente 

por ela estar para população como limite impedido a  mobilidade, 

acessibilidade, e a legibilidade urbana. 
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CIÊNCIAS CONTÁBEIS  
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A auditoria interna na gestão empresarial 

Amanda Esperancin Adário 

Fernando Sanches Hilario 

Jacqueline Garcia Gonçalves 

Mário Henrique Sellis Porteira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A auditoria interna é uma das ferramentas mais impo rtantes para o 

controle administrativo. A ausência de um controle interno adequado 

dentro das empresas pode expô-las a grandes riscos.  Este trabalho tem 

como problema de pesquisa verificar qual a aplicabi lidade da auditoria 

interna, juntamente com controles internos eficient es na detecção de 

erros e fraudes. Tem como objetivo geral mostrar a crescente 

importância da auditoria interna e como um controle  interno eficiente 

ajuda a prevenir possíveis erros e inclusive fraude s. A metodologia 

utilizada foi revisão bibliográfica e realizada pes quisa em campo por 

meio de entrevistas feitas com quatro auditores. Co nclui-se, com isso, 

que os controles internos auxiliam na detecção de e rros e fraudes, e dão 

auxílio a auditoria interna. 
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Análise do setor de auditoria interna na detecção d e fraudes dentro das 

usinas sucroalcooleiras da região oeste do estado d e São Paulo 

Elen Morais Gonçalves 

Juliana Maria de Oliveira 

Luana Xavier Sampaio Meira 

Mário Henrique Sellis Porteira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Auditoria contábil tem a função de verificar a prec isão dos registros 

contábeis com a finalidade de combater fraudes e pr evenir 

irregularidades dentro de uma empresa. Questionam-s e quais os 

motivos relevantes de se ter o setor de auditoria i nterna dentro das 

usinas sucroalcooleiras na região oeste do Estado d e São Paulo. Tem 

por objetivo geral analisar o grau de relevância de  se ter o setor de 

auditoria interna dentro das usinas sucroalcooleira s na região oeste do 

Estado de São Paulo. Tem por metodologia revisão bi bliográfica e 

pesquisa de campo. Conclui-se que a auditoria inter na contribui no 

processo decisório dentro da empresa, tendo o conhe cimento e apoio 

da Cia para propor melhoria, ajudando assim os admi nistradores a 

alcançar os objetivos de eficiência e eficácia na o rganização. 
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Controle interno na gestão hoteleira 

Felipe Antenor de Camargo 

Mateus Augusto Turrati Real 

Valter Antônio Zenerato 

Mário Henrique Sellis Porteira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Através dos controles internos, a administração hot eleira terá uma 

segurança maior nas informações contábeis, terá um controle sobre o 

patrimônio em questão, sendo assim, é importante im plantar 

procedimentos que visem atingir um objetivo específ ico. O presente 

trabalho procura responder ao seguinte questionamen to: Qual a eficácia 

dos controles internos para a melhoria da gestão ho teleira? Tem por 

objetivo geral mensurar a eficácia da implantação d os controles internos 

na administração, para a tomada de decisão perante os gestores. A 

metodologia utilizada para este estudo foi a revisã o bibliográfica e 

pesquisa de campo. Nos resultados, o ponto mais rel evante foi a falta de 

segregação de funções. 
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A perícia contábil como instrumento de decisão judi cial 

Andre Luiz Ribeiro 

Laissa Fernanda de Araujo Assis 

Luzimara de Oliveira Pereira 

Mário Henrique Sellis Porteira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho propõe estudar a importância do perit o contábil nas 

decisões de processos judiciais, mostrando à plenit ude da profissão, na 

ajuda a sociedade, em mostrar a verdade e assim con tribuir na busca 

diária de evitar erros. O objetivo é esclarecer com o o magistrado utiliza 

do trabalho do perito contábil como ferramenta para  a tomada de 

decisões judiciais, desde a escolha do perito até a  entrega do laudo 

esclarecedor do caso. Como problema de pesquisa bus ca-se entender a 

perícia contábil como instrumento de decisão judici al em uma cidade do 

interior do estado de São Paulo. Por meio de revisã o bibliográfica e 

pesquisa de campo encontrou-se como resultado da pe squisa que é 

somente um especialista é capaz de entender os fato s e demonstrações 

contábeis ocorridos no dia a dia das empresas. 
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Os reflexos operacionais com a obrigatoriedade do S PED fiscal nas 

entidades 

Altair Andriolo Filho 

Edimara da Silva Barbosa 

Helen Priscila Gomes Alves Pereira 

Mário Henrique Sellis Porteira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O objetivo deste trabalho é demonstrar os reflexos causados pelo 

Sistema Público de Escrituração Digital – Escritura ção Fiscal Digital 

(SPED FISCAL), em empresas de diversos ramos em tod o o Brasil. Para 

desenvolver a pesquisa sobre esse assunto partiu-se  do pressuposto se 

as empresas estavam ou não preparadas para tal inov ação. A realização 

deste foi pela metodologia de revisão bibliográfica  e pesquisa de campo. 

Conclui-se que a gestão e automação dessa obrigação  trás agilidade na 

geração de dados que irão direcionar a tomada de de cisão das 

empresas em relação ao contato direto com o Fisco, tais como: redução 

na impressão de documentos, reduzindo custos como p apel e 

armazenamento de documentos, beneficiando a socieda de em geral. 
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A importância da avaliação do retorno sobre o capit al investido 

Danilo Zanela Peres 

Luciano Oliveira Franzoli 

Marcelo Aguiar Passos 

Mário Henrique Sellis Porteira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A importância da avaliação do retorno sobre o capit al investido tem 

como principal objetivo analisar se os investidores  estão obtendo o 

retorno desejado sobre seu investimento no mercado.  Questiona-se se o 

investidor conhece a viabilidade da empresa conside rando as 

demonstrações financeiras das mesmas.  Tem como obj etivo geral 

analisar as demonstrações financeiras de entidades para verificar se o 

investidor está tendo retorno sobre investimento. P ara responder ao 

questionado foi utilizado revisão bibliográfica e d emonstrações 

financeiras comparando os anos de 2012 e 2013 das e mpresas Lojas 

Americanas S/A, Magazine Luiza S/A, Via Varejo S/A,  aplicado o 

indicador econômico-financeiro Dupont como método d e calculo, e a 

empresa que apresentou o melhor resultado foi a Loj as Americanas S/A. 
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Primazia da essência sobre a forma 

Amália Braga Pederiva Cavazzana 

Felipe Corrêa Lopes 

Fernando Hiroaki Noda Akiyama 

Thais Ribeiro Moreira 

Mário Henrique Sellis Porteira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Sua principal característica é valorizar a essência  de cada operação, ao 

invés de aceitar meramente o que está descrito em u m suposto 

documento, contrato ou nota fiscal, portanto, torna -se necessário que as 

transações e eventos sejam contabilizados de acordo  com a sua 

substância e não apenas por sua forma legal. Sendo assim, a Essência 

prevalece quando não há documentação que comprove q ue o devido 

objeto é meu por direito, ou seja, sua formalidade legal. 
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A identificação da alavancagem financeira como inst rumento 

sustentável na gestão corporativa 

Avelino Ferreira Guimarães Neto 

Elivelton Luiz Alves 

Leandro Barbieri 

Mário Henrique Sellis Porteira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este artigo tem como tema a alavancagem financeira,  que tem como 

base a utilização de recursos provenientes de terce iros para acelerar o 

crescimento da empresa. Interroga-se na pesquisa at é que ponto a 

utilização desses recursos é benéfica ao Grupo Voto rantim S/A. Tem por 

objetivo geral analisar as demonstrações contábeis e os indicadores 

financeiros para evidenciar se o retorno obtido con diz com o risco 

assumido ao endividar a empresa. Apresenta-se como metodologia a 

revisão bibliográfica e a análise das demonstrações  contábeis. Ao final 

das análises, foi possível concluir que o Grupo Vot orantim S/A utiliza-se 

de um alto grau de alavancagem financeira, mas, no entanto, é um 

endividamento saudável à empresa, por ser em grande  parte constituído 

por investimentos a longo prazo. 
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As aplicabilidades da auditoria independente e da p erícia contábil 

Ana Carolina Delmonaco Fernandes 

Andressa Carla Druzian 

Daniely Caroline Duarte 

Vaniéli Sgobi de Oliveira 

Mário Henrique Sellis Porteira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

No âmbito da área contábil, a Auditoria Independent e e a Perícia 

Contábil são especializações que frequentemente se confundem quanto 

às circunstâncias que se aplicam. Nesse sentido bus cou-se averiguar no 

que se diferenciam quanto ao desenvolvimento dos tr abalhos, 

esclarecendo suas peculiaridades, com o intuito de evidenciar 

semelhanças e principais diferenças, e assim, torna r possível a 

identificação das circunstâncias que melhor se apli carão uma ou a 

outra. Através da revisão bibliográfica das publica ções existentes desde 

livros a trabalhos acadêmicos a respeito do assunto  abordado e ainda 

por meio da pesquisa exploratória de campo, pode-se  concluir que há 

várias distinções entre a Auditoria Independente e a Perícia Contábil, 

sendo ambas importantes, cada qual com seu papel. 
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Jornalismo com glamour: análise editorial da maior revista feminina do 

país  

Patrícia Fernanda Domingos Costa 

Gabriel de Carvalho Valera 

Michele Priscila dos Santos 

Flávia Forni Benedito 

Karenine Miracelly Rocha da Cunha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A pesquisa analisa o conteúdo editorial da Revista Glamour, apontada 

como publicação que apresenta constante crescimento  desde que 

surgiu no Brasil em 2012. Pretende, por meio da aná lise de conteúdo, 

apontar características de linguagem, projeto gráfi co e editorial, 

organização e condução de pautas. A análise compree nde a versão 

impressa e digital da revista, que possui site na i nternet e atuações em 

redes sociais. Como resultado, destacam-se a proxim idade com o 

público, emblemática na linguagem adotada que conve rsa com a leitora, 

e a atuação multimídia, característica dos meios de  comunicação que se 

mantém fortes no mercado editorial. 
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Análise do anúncio: “tem gente achando que você é a nalfabeto e você 

nem desconfia" 

Jéssica Monteiro Garcia 

Thiago Pedro Bergamaschi Pinho 

Melissa Carolina de Moura 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente artigo tem como objetivos gerais defende r o anúncio alltype, 

expor os conceitos de comunicação, propaganda, e su as ramificações. 

de maneira mais detalhada, procurou-se analisar as características, a 

eficiência e a penetração do anúncio alltype na soc iedade. Tendo como 

exemplo o famoso anúncio alltype: “Tem gente achand o que você é 

analfabeto e você nem desconfia” (W/Brasil), procur ou-se defender esse 

formato de anúncio (layout) e relatar seus pontos p ositivos frente aos 

outros formatos que vêm cada vez mais ofuscando o a núncio alltype 

devido os avanços tecnológicos e as mudanças e surg imentos de novas 

mídias. 
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Campanha public comunicação para a rede de ópticas Plena 

Jéssica Monteiro Garcia 

Thiago Pedro Bergamaschi Pinho 

Melissa Carolina de Moura 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Esse trabalho apresenta o TCC da agência experiment al Public 

Comunicação que consiste na elaboração de uma campa nha de 

comunicação para a empresa Rede de Ópticas Plena (c idades: Bauru, 

Avanhandava, Rincão e Guatapará).  
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O poder do Storytelling: Um estudo de caso da peça "Família moderna", 

da marca O Boticário 

Heitor Caetano 

Ana Paula Saab 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O objetivo deste trabalho é demonstrar o poder do S torytelling na 

comunicação das marcas por meio do estudo de caso d a peça de vídeo 

"Família moderna" - veiculada na TV, pela marca O B oticário, durante 

campanha de Natal, em dezembro de 2013. Para isso, recorre-se ao 

conceito de Storytelling e sua aplicabilidade como recurso técnico da 

propaganda, contextualizando sua necessidade no cen ário midiático 

contemporâneo. Resgata-se a importância da narrativ a na história 

humana, buscando compreender por quais razões as pe ssoas se 

identificam com relatos orais.  Conclui-se que o St orytelling tem o poder 

de transformar um produto ou serviço em uma históri a e quando alguém 

ouve uma boa história a mesma é compartilhada. 
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Grande-reportagem multimídia: a exploração jornalís tica dos recursos 

digitais 

Rafaela Tavares Kawasaki 

Tatiane Simon Rosa 

Vanessa Canata 

Karenine Miracelly Rocha da Cunha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Desde 2012, trabalhos jornalísticos como "Snowfall" , grande reportagem 

produzida pelo jornal The New York Times para sua p lataforma digital, 

ganham atenção no meio midiático por aliar recursos  multimídia e 

hipertextuais à redações literárias e apuração em p rofundidade. A partir 

do raciocínio indutivo, da análise de exemplos de r eportagens 

multimídia e da pesquisa bibliográfica sobre ciberc ultura, o projeto 

propõe a análise da exploração jornalística dos ele mentos da Internet e 

de seu papel na mídia atual.  
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Análise da programação regional das emissoras TV Te m, SBT Interior e 

Rede Record Rio Preto: uma pequeníssima parte do to do 

Celina Baston 

Thiago Araujo Coelho 

Mauricio Tolomei da Silva 

Ana Paula Saab de Brito 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Apesar de o jornalismo regional apresentar franco c rescimento nos 

últimos dez anos, com a expansão de cadernos locais  e abertura de 

novas afiliadas de TV no interior de São Paulo, o e spaço que se dá para 

a programação local nas grandes redes ainda é mínim o. O objetivo deste 

trabalho é analisar a grade de programação regional  das afiliadas da 

Rede Globo, Rede Record e do SBT na região de Araça tuba (SP), para 

estabelecer um parâmetro entre elas e um comparativ o entre a 

programação global de cada emissora. Com base no pr ocesso de 

valorização do local e do comunitário, acredita-se que a regionalização 

dos conteúdos é uma tendência inevitável, tanto par a o jornalismo como 

para os departamentos publicitários das emissoras. 
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Subcultura gay masculina: riscos e oportunidades do  marketing 

Talison Osório Soares da Silva 

Marcelo Henrique Fassa Gomes 

INPG - Instituto Nacional de Pós-Graduação 

 

O Trabalho desenvolvido busca analisar e situar o m omento de 

transição da subcultura gay, especificamente o indi víduo masculino, 

sobre aspectos que influenciam diretamente as estra tégias de marketing 

direcionadas a este público. Realizaram-se importan tes levantamentos 

acerca dos conceitos de marketing, comportamento do  consumidor e 

aspectos psicológicos em diversos momentos da const rução desta 

identidade. A pesquisa foi realizada através de cin quenta questionários 

online direcionados estritamente ao público gay do sexo masculino em 

diversas localidades e situações demográficas. O re sultado obtido 

evidencia padrões comportamentais em mutação e a im portância da 

internet como local de maior exposição e grande imp ortância 

mercadológica. 
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House-organ para empresa Conasid Atacadão Ltda 

Caroline das Candeias Ivama 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho visa demonstrar a elaboração de um ho use-organ, em 

formato impresso, de caráter jornal institucional, para a empresa 

Conasid Atacadão LTDA. de Araçatuba, que comerciali za produtos 

agropecuários e materiais de construção por atacado . Apresentaremos 

algumas discussões teóricas, como jornalismo empres arial, a história 

do jornalismo empresarial, produção de um jornal em presarial, 

diagramação. Em seguida, apresentaremos um diagnóst ico da empresa, 

apontando aspectos como sua história, infraestrutur a e cultura 

organizacional. Por fim, discutiremos o planejament o do nosso produto, 

como o formato, a análise e o diagnóstico realizado  junto aos clientes da 

empresa, a forma de distribuição, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

61 

 

O jornalismo no turismo  

Angélica de Brito Ferreira 

Gabriéli Aparecida Peres 

Gustavo Chibeni D'angelo 

Vivian Barbosa Amorim 

Karenine Miracelly Rocha da Cunha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O turismo consiste no ato de deslocar-se para um lu gar diferente, desde 

que não seja a trabalho ou negócios. Para saber ond e ir é necessário 

obter informações sobre o destino e isso o jornalis mo pode 

proporcionar ao leitor e ao turista. O trabalho vis a apresentar os tipos 

existentes desse segmento e os suplementos que a mí dia oferece para 

este tipo de público, além de falar um pouco sobre a geração de renda 

desta atividade para esses lugares. 
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Ética e a corrida pela audiência: caso Marcelinho 

Rafael Bento da Silva 

Melissa Carolina de Moura 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Para conseguirem leitores muitos jornalistas e jorn ais de grande 

circulação publicam fatos sem apuração, podendo até  condenar 

pessoas inocentes, muito antes de qualquer sentença  judicial ser 

proferida. Atualmente, pode-se observar que o moral ismo prevalece no 

jornalismo diário brasileiro, como exemplo o caso " Marcelinho", em que 

a polícia nem tinha divulgado informações relevante s aos jornalistas, 

mas mesmo assim as notícias culpavam o menino por c rime doloso, 

sem ao menos terem provas concretas de que realment e tinha sido a 

criança culpada pelo delito. Este trabalho apresent ará um estudo sobre 

as notícias publicadas sobre o caso Marcelinho e o posicionamento da 

imprensa. 
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A importância dos gêneros e formatos da TV Brasilei ra 

Rafael Bento da Silva 

Melissa Carolina de Moura 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A TV surgiu no Brasil em 1950 graças ao pioneirismo  de Assis 

Chateaubriand. Naquela época, o rádio era o maior e  mais popular 

veículo de comunicação. Por esse motivo, a TV brasi leira foi conduzida a 

partir da linguagem radiofônica, até a criação da l inguagem específica 

para o meio. Souza (2004) classificou os gêneros e formatos na TV 

brasileira, o que possibilitou novos estudos e prod uções mais 

especializadas na área, revolucionando a forma de f azer produção 

audiovisual no país. Este trabalho apresenta a impo rtância da 

classificação de Souza (2004) para a elaboração de novos formatos da 

TV. 
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A importância da técnica da entrevista para a produ ção de documentário 

Rafael Bento da Silva 

Melissa Carolina de Moura 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A entrevista é uma das técnicas mais utilizadas par a a elaboração de 

reportagens, matérias jornalísticas em meio impress o e para o 

telejornalismo. Com o intuito de trazer a pluralida de, o jornalista 

necessita desse instrumento para apurar todos os ân gulos de um fato, 

além de apresentar as testemunhas oculares da histó ria. Na pesquisa 

científica, a técnica da entrevista é muito utiliza da também para se obter 

as informações que não constam nos livros, nos docu mentos e na 

pesquisa de campo. Este trabalho pretende apresenta r a importância 

desta ferramenta para a produção de um documentário , uma vez que, o 

formato geralmente necessita dos depoimentos para d ar credibilidade à 

história contada. 
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Jornalismo comunitário: proposta de jornal mural pa ra os moradores do 

Jardim Jussara, em Araçatuba 

Beatriz Aparecida Queiroz Freitas 

Breno da Costa Alves 

Hugo Santos Rocha 

Raphael Narcizo dos Santos 

Vinicius Rodrigues Macedo 

Ana Paula Saab de Brito 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A valorização dos meios de comunicação em nível loc al é um fenômeno 

recente que se fortalece no auge do processo de glo balização.  É neste 

contexto que surge o projeto do jornal Nosso Bairro  para moradores do 

entorno do Jardim Jussara, em Araçatuba (SP). Local izado na região 

leste, às margens da Rodovia Marechal Rondon (SP-30 0), o Jussara 

possui grande infraestrutura de desenvolvimento eco nômico e social, 

além de instituições públicas. O Nosso Bairro prete nde ser um veículo 

que dê voz aos moradores daquela região, cujas dema ndas particulares 

nem sempre interessam aos veículos de comunicação r egional sediados 

em Araçatuba. Em formato mural A3, o Nosso Bairro t erá duas páginas e 

tiragem de 50 exemplares, que serão fixados em loca is internos de 

estabelecimentos e instituições do bairro.  
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A cronologia da telenovela no Brasil 

Bruno Rodrigues Teruel de Oliveira 

Rafael Bento da Silva 

Melissa Carolina de Moura 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um levan tamento 

cronológico da telenovela no Brasil desde a exibiçã o da primeira, Sua 

Vida me pertence, de Walter Foster, na Rede Tupi at é os dias atuais. Esta 

pesquisa faz parte do Projeto Experimental em Jorna lismo sobre a 

influência da Telenovela no Brasil a partir da opin ião de especialistas, 

que resultará na produção de um vídeo documentário.  Como 

metodologia foi utilizada a técnica da entrevista, a pesquisa bibliográfica 

e a pesquisa documental. 
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As polêmicas que envolvem as testemunhas de Jeová 

Bruno Rodrigues Teruel de Oliveira 

Rafael Bento da Silva 

Clayton Cantante dos Santos 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar as quest ões polêmicas que 

envolvem a religião estudada, bem como questões sob re doações de 

sangue e outras crenças que os dividem de outras re ligiões cristãs. 

Possuem uma maneira muito particular de interpretar  as Escrituras 

Sagradas e não aceitam o ecumenismo. Na metodologia  foram utilizadas 

pesquisas de internet (documental), pesquisa simple s e entrevista com 

membros. 
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Dona Amélia Informa : projeto para um jornal comunitário no Jardim 

Dona Amélia 

André Ferreira 

Geisabel Prates 

Núbia Alves  

Ana Paula Saab de Brito 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba – Unitoled o 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo a criação do jornal de bairro  

Dona Amélia Informa.  Localizado em uma das regiões que mais 

cresceram nos últimos anos em Araçatuba (SP), o bai rro registra grande 

expansão populacional e comercial. A região é rota do aeroporto Dario 

Guarita, abriga o campus de Medicina Veterinária da  Unesp, o Zoológico 

Municipal, a única ciclovia de Araçatuba e importan tes unidades do 

comércio. Por tudo isso, acredita-se que a região c omporte um veículo 

próprio, que expresse seu dinamismo e valorize os a contecimentos que 

dizem respeito mais diretamente à vida das pessoas daquela localidade. 

Em formato mural A3, ele duas páginas, uma edição a  cada quinze dias e 

tiragem de 100 exemplares a serem afixados em locai s de grande 

circulação de pessoas.   
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DIREITO  
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A violação dos direitos humanos frente ao sistema p risional 

Paula Nevack de Britto 

Jéssica Nayani Marcos dos Santos da Silva 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Procura-se demostrar que nosso atual sistema penite nciário, não 

cumpre com efetividade seu papel, qual seja a reint egração do apenado 

a sociedade. Apesar de estar cumprindo pena, este a inda possui 

dignidade, e como nossa constituição tem direitos g arantidos, como a 

segurança, saúde, assim podendo ser novamente inser ido na sociedade 

de forma comedida. Far-se-á um levantamento históri co do sistema 

penitenciário e um estudo da violação a esses direi tos no dia a dia.  

Examina-se também a realidade dos presídios e a fal ta de dignidade que 

contraria os Direitos Humanos. Na elaboração do pre sente artigo foi 

usado o método de pesquisa bibliográfico, consistin do na pesquisa de 

doutrinas jurídicas e também de legislação pertinen te sobre o assunto.  
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A síndrome da alienação parental 

Franciely Loyze dos Santos Cunha 

Gabriela Souza Bertozzi Oliveira 

Marcela de Araujo Mendes 

Thaise Oliveira da Silva 

Lariana Tomé Fulanetti, 

Ronaldo Abud Cabrera 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Trata-se de um artigo cientifico que procura defini r as bases para o 

entendimento da síndrome da alienação parental, con ceituando e 

exemplificando os tipos de famílias, principalmente  aquelas onde ocorre 

a síndrome, o conceito da própria síndrome, seus ef eitos legais e 

divergências de entendimentos. 
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A aprovação dos tratados internacionais pelo Brasil  

Felipe Polido Urbano 

Mariane Hipólito Torres 

Paulo Augusto Nogueira Rodero 

William Stringhetta Zuliani 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

No Brasil, a incorporação dos tratados internaciona is deve obedecer a 

um procedimento complexo que exige a participação c onjunta do Poder 

Executivo, por meio do Presidente da República, e d o Poder Legislativo, 

por meio do Congresso Nacional. Veremos que dentro desse 

procedimento algumas fases deverão ser respeitadas,  e, por fim, o 

status que o tratado incorporado pelo Brasil terá, dependendo do 

quórum de sua aprovação. 
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Descrição pragmática da atuação do supremo tribunal  federal em direito 

à saúde  

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A pesquisa analisa a jurisprudência do Supremo Trib unal Federal em 

direito à saúde com o mote de classificar os argume ntos utilizados pelos 

Ministros do STF conforme a pragmática peirceana. A  metodologia da 

pesquisa é a empírico-teórica. Primeiro promove-se um levantamento 

dos precedentes da Corte no tema escolhido. Segundo  analisam-se os 

argumentos utilizados nas decisões. Terceiro classi fica esses 

argumentos com base na filosofia da linguagem de Ch arles Peirce. A 

conclusão é a classificação dos argumentos em três grupos: (i) 

energético; (ii) emocional; (iii) lógico.   
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A dicotomia entre o juspositivismo e jusnaturalismo  do Julgamento de 

Nuremberg e a legitimidade da decisão 

Bianca Milena Massarini 

Giovanna Santos Scudellari 

Isabella Gon 

Yanka Koyuki Fujihara 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

 No tema terão enfoque o jusnaturalismo e o jusposi tivismo observados 

no Tribunal de Nuremberg e a legitimidade desta dec isão.  Utilizando-se 

da pesquisa teórica, há duas hipóteses: de um lado o jusnaturalismo 

defendido pelas nações vencedoras e do outro lado, o juspositivismo 

aplicado pela defesa dos réus.  Muitos alegam ter s ido uma vingança 

das nações vencedoras, pois não havia disposição le gal para condenar 

tais crimes e outros atos foram deixados de fora da  pauta, como as 

bombas lançadas pelos EUA em Hiroshima e Nagasaki.   Mesmo assim, 

a decisão é legítima, pela necessidade da condenaçã o dos réus, porém 

tais atos nunca foram presenciados antes, não haven do então o 

respaldo da lei sobre o assunto. O Tribunal se util izou também do 

Costume Internacional, positivando parte da decisão . 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

75 

 

O assedio moral no ambiente de trabalho 

Franciely Loyze dos Santos Cunha 

Gabriela Souza Bertozzi Oliveira 

Marcela de Araujo Mendes 

Thaise Oliveira da Silva 

Valdir Garcia dos Santos Júnior 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Trata-se de pesquisa acadêmica que aborda os parâme tros do assédio 

moral no ambiente de trabalho, assunto antigo, mas de grande 

ocorrência nos dias hoje. Objetiva conceituar, demo nstrar as 

consequências que tal assédio causa na vida do empr egador e ainda 

diferencia-lo do assédio sexual, com o qual é muito  confundido. 
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A lei Maria da Penha 

Franciely Loyze dos Santos Cunha 

Gabriela Souza Bertozzi Oliveira 

Marcela de Araujo Mendes 

Thaise Oliveira da Silva 

Gustavo Henrique Stábile 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Trata-se de pesquisa acadêmica que objetiva demonst rar a atuação do 

judiciário nos casos, cada vez mais crescentes, de violência familiar. 

Vamos também conceituar as definições da lei e seus  parâmetros e 

limites. 
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A recuperação e ressocialização eficiente das APACs  

Bruno dos Santos Marcom 

João Alfredo Canassa Bibiano 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho objetiva apresentar os sistemas de recup eração e 

ressocialização das APACs - Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados- comparando-os com o sistema de encarcer amento vigente 

no país. Sobre as APACs serão divulgados seus métod os de 

funcionamento, objetivos e os resultados alcançados  e futuros, de modo 

a promover uma verdadeira reflexão que envolve o mo delo convencional 

de cárcere e a ideologia predominante na população brasileira sobre a 

ressocialização.  
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Arma de brinquedo não é suficiente para qualificar o crime de roubo 

Maria Victória Galvani 

Marília de Toledo Bini Cucarolli Panini 

Milena Marques da Silva 

Murilo Zamboni Mantovani 

Paola Momesso Fialho 

Thiago de Barros Rocha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Esta pesquisa objetivará a discussão acerca dos asp ectos em relação ao 

uso da arma de brinquedo no Roubo como qualificador a, dando enfoque 

para o cancelamento da Súmula 174 do STJ. O objetiv o desse trabalho é 

trazer ao âmbito acadêmico discussão sobre o tema, com o fim de 

proporcionar ao leitor o acesso a informações de gr ande importância 

para o seu desenvolvimento intelectual. A metodolog ia adotada para o 

estudo foi a leitura da doutrina específica acerca do assunto, bem como 

decisões jurisprudenciais, sendo os dados coletados  utilizados para 

tomada de conhecimentos para a descrição dos nossos  

posicionamentos críticos com o tema estudado. Concl uímos com esta 

pesquisa que arma de brinquedo não é suficiente par a qualificar o crime 

de roubo, visto não ter potencial para incidir a is so. 
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Aspectos do Ativismo Judicial 

Mariana Ferreira Vieira 

Taís Coutinho Modaelli 

Thaís Sanchez Bassetto 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este projeto tem por objetivo a análise do que, nos  últimos tempos, 

ficou conhecido como Ativismo Judicial. Inicialment e, será demonstrado 

o campo conceitual e suas formas de manifestação no  direito brasileiro. 

Em seguida, será feita tanto a análise dos argument os favoráveis à 

prática do ativismo judicial quanto aos argumentos que não o aprovam, 

amparados em questões teóricas sustentadas pelos do utrinadores 

brasileiros. Por fim, a exposição dos fatores que f avorecem a prática do 

ativismo judicial no Brasil, com destaque à falta d e políticas públicas, 

seguido dos recentes julgamentos ativistas proferid os pelo Supremo 

Tribunal Federal. 
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A proteção dos apátridas no contexto dos direitos h umanos 

Adriane Cristina Cardoso de Oliveira 

Murilo Santini Nogaroto 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Quando se fala em nacionalidade, certamente vem à t ona o conflito 

sobre se ter ou não uma ou mais de uma. O presente trabalho visa 

esclarecer certos aspectos atinentes a essas discus sões, bem como 

trazer as principais soluções doutrinárias. 
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A incorporação dos tratados internacionais no direi to brasileiro 

Joice Aline Caetano Garcia 

Felipe Fernandes Ferreira 

Laura Redígolo Gomes 

Marcia Hitomi Miyamaru 

Camila Berthola Gonçalves 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho versa sobre a análise dos siste mas brasileiros de 

incorporação dos tratados internacionais, que são e m sua maioria, o 

sistema dos tratados de direitos humanos, dos trata dos em matéria 

tributária e aquele aplicado nos demais tratados, p ara que se possa 

compreender o papel do ordenamento interno brasilei ro na garantia de 

que seja eficaz o Direito Internacional. Com isso, será analisado os 

principais desenvolvimentos doutrinários e jurispru denciais no que 

insere de incorporação e a hierarquia que assume pe los tratados nosso 

no nosso ordenamento brasileiro. 
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Adoção internacional e o tráfico de crianças e adol escentes 

Aline Furlaneti Garcia 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho procura demonstrar a possibilid ade da ocorrência 

do tráfico de pessoas decorrentes da adoção interna cional. Para 

melhores reflexões e uma compreensão do assunto, se rá exposto o 

procedimento de tal mecanismo, o modo como é dada s ua fiscalização e 

a responsabilização das partes envolvidas neste tip o de processo cujo 

objetivo maior é coibir tal pratica criminosa. Para  isso, serão utilizados 

processos metodológicos, pesquisa bibliográfica, as sim como estudo 

aprofundado das legislações pertinentes. 
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A criminologia psicanalítica de Sigmund Freud 

Bruna Marinelli S. Paupitz 

Letícia Santos de Brito 

Stefani Santos de Carvalho 

Lais Cavalcante Siqueira 

Angélica Harume Ikari Sanches 

Marcelo Yukio Misaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho expõe as teorias fundamentadas pelo psicanalista 

Sigmund Freud, que em seus estudos sobre a mente hu mana, busca a 

origem da conduta praticada pelo criminoso. O que l eva um indivíduo a 

cometer tal infração penal e o que se pode fazer pa ra amenizar a pratica 

de crimes. 
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Aborto de feto anencéfalo 

Vanessa Calligaris Medina Coeli 

Iasmin Viana 

Ronaldo Abud Cabrera 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho visa abordar sobre o polêmico tema de ab orto anencéfalo, 

bem como os fundamentos que levaram nosso ordenamen to jurídico a 

legalização de tal possibilidade, os motivos dos Mi nistros do STF em 

sua votação e seus aspectos positivos e negativos q ue repercutem na 

sociedade. 
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Direito penal como instrumento de proteção de bens jurídicos 

Amanda Rocha 

Lais Hial Pellizzari 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A proteção de bens jurídicos é tratada como função do Direito Penal, um 

tema abordado por Claus Roxin. Bens jurídicos são o s interesses da 

vida que tenham evidente importância para uma socie dade e que, 

apreendidos pelo legislador, passam a ter previsão legal juntamente 

com normas jurídicas. O Estado deve ter uma atuação  moderada por 

princípios como o da legalidade, o da intervenção, o da exclusiva 

proteção de bens jurídicos, o da alteridade, o da m aterialização do fato, 

o da culpabilidade e o da humanidade das penas. Por tanto, para Roxin, a 

teoria da imputação objetiva forneceria, com melhor es detalhes, a área-

limite daquilo que se deva considerar jurídico-pena lmente proibido, 

devido ao exercício de ponderação dos interesses pe la liberdade 

individual e pela proteção intervencionista estatal . 
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Direito penal do inimigo e sua inconstitucionalidad e 

André Luiz de Oliveira 

Caio Henrique de Moraes Cintra 

Matheus Natan Mendes 

Moisés Araújo 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho mostra os detalhes do Direito Penal Radi cal, pensamento 

feito pelo Jurista Jakobs, e sua inconstitucionalid ade no nosso 

ordenamento jurídico de hoje. 
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A incomunicabilidade do preso e o regime disciplina r diferenciado - RDD 

Alexandre Curti dos Santos 

Ana Alice de Sousa Moreira 

Eliete Amanda Cardoso Sartório 

Thiago de Barros Rocha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho irá trazer a discussão doutrinária a res peito da 

inconstitucionalidade da incomunicabilidade do pres o. Tal assunto é 

previsto na Constituição Federal em seu art. 136,§3 º, que será 

confrontado com o art. 21 do Código de Processo Pen al. Noutro giro, 

será feito uma análise sobre o Regime Disciplinar D iferenciado (RDD), 

conhecido pela sua rigidez. Esse regime foi criado no Estado de São 

Paulo com o intuito de combater o crime organizado dentro dos 

presídios. Este instituto é gerador de diversas opi niões e discussões por 

parte de operadores do direito e meios de comunicaç ão, a ponto ter sua 

constitucionalidade questionada junto ao Supremo Tr ibunal Federal. 

Outra questão levantada é a de analisar se tal regi me fere ou não a 

dignidade da pessoa humana e os Direitos Humanos. 
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Antinomias jurídicas segundo Norberto Bobbio 

Bruna Borges Lacerda 

Melissa Soares Pimentel 

Bruna Carla Melin 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A pesquisa em questão pretende estudar o conceito d e antinomia de 

Norberto Bobbio. Por meio da literatura concluímos que no ordenamento 

jurídico há situações em que normas se opõem ou mes mo se 

contradizem. Esse conflito onde normas tipificam a mesma conduta 

apresentando soluções antagônicas recebe o nome de Antinomia. A 

incompatibilidade entre as leis de um sistema juríd ico é tradicional, 

existente desde a época do Império Romano, e sendo este um modelo 

de Direito por excelência não admite tal fato.  
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Construção escalonada do ordenamento jurídico por N orberto Bobbio 

Ana Lúcia Salzedas Gonçalves Passanezi 

Eduardo de Freitas Garbin 

Rúbia Rodrigues Dias Barboza 

Thaís Rodrigues da Silva 

Fernando Rister de Souza Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A pesquisa busca estudar a metodologia usada pelo a utor para análise 

da construção escalonada do ordenamento jurídico. O  estudo utilizará a 

pesquisa teórica, através de leitura dos livros de Bobbio e do Prof. 

Fernando. Por meio dessas leituras concluímos que o  Prof. Bobbio 

observando a complexidade das normas adotou a Teori a da Construção 

Escalonada de Kelsen para explicar que as normas de rivam de uma 

única fonte, a qual chamou de norma fundamental e q ue sem ela não 

seria possível o ordenamento jurídico. Hipótese A: Kelsen serve de base 

para os estudos do Prof. Bobbio explicar construção  escalonada do 

ordenamento. Hipótese B: O autor foi buscar no Dire ito Natural 

fundamentos para sua teoria. Conclusão: Optamos pel a hipótese A.              
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O direito como produto das relações humanas 

Walace Sabino de Souza Feital 

Maurício Tobias da Silva 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho em questão se utilizará de uma metodolog ia analítica e sobre 

como o Direito pode ser estruturado e formulado, le vando em conta os 

âmbitos diversos que englobam as Ciências Humanas. Como se dão as 

relações humanas, no que elas se baseiam como se dá  a problemática 

social acerca disso e as suas resoluções. E como en foque principal, irá 

se demonstrar como o Ordenamento Jurídico pode ser mais harmônico 

e objetivo se for dada a devida atenção para as mat érias em pauta no 1º 

ano de Direito. Em suma, não só se demonstrará a im portância da 

Sociologia, Filosofia, Ciência Política e Economia para a melhor 

formulação do Direito na sociedade, mas sim como se  pode reformular 

todo o aparato jurisdicional por análise nas suprac itadas matérias, o 

tornando mais justo e coerente. 
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Antinomia jurídica 

Giovana Grassi Francisco 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

  

Antinomia jurídica significa a incompatibilidade da s normas entre si. O 

tema a ser apresentado revela a tradicional dificul dade com que se 

deparam os juristas de todas as épocas. O direito n ão tolera antinomias. 

Para poder manter a coerência do sistema jurídico, se faz necessário 

solucioná-las. A presente pesquisa será, tão soment e, teórica, sendo 

que o conteúdo acima mencionado terá como fundament o a pesquisa 

bibliográfica. 
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Jus Postulandi no direito trabalho 

Nayla Eloy da Cruz 

Marcela Yuri Sato 

Rogério Marianno Corona 

Tatiane Ester Torres Aymbire Bernegossi 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho tem como escopo trabalhar as questões  divergentes 

existentes na seara trabalhista quando se fala em J us Postulandi, 

preconizado no Art. 791, da CLT. Trabalhamos com a Súmula 425, do 

TST, bem como as contradições e correntes existente s quando colocado 

em oposição a Constituição Federal, Estatuto da Ord em dos Advogados.  

De todo o exposto, iremos abordar que pode haver um a harmonia entre 

o Art. 791 e a atual realidade brasileira. 
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Garantia de emprego a gestante no contrato de exper iência 

Vanessa Calligaris Medina Coeli 

Valdir Garcia os Santos Júnior 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho visa abordar a celeuma que existe entre empregador e a 

empregada gestante na constância do contrato de exp eriência, bem 

como a tendência jurisprudencial e doutrinária que deve decidir entre o 

direito a vida e dignidade humana e de outro lado u m acordo 

previamente ajustado, estando a gestante sem grande  segurança para 

dar uma vida digna a seu filho. 
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Assédio moral: uma análise do poder de direção do e mpregador 

Renato Hiro Yokote Gabas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem por escopo apontar os princ ipais aspectos do 

assédio moral decorrente do poder abusivo de direçã o por parte do 

empregador, principalmente em relação as metas impo stas aos 

empregados. 
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O dano moral decorrente da revista íntima nas empre sas 

Renato Hiro Yokote Gabas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho irá abordar os principais aspectos que e nvolvem esse tema 

da atualidade: a revista íntima nas empresas. São m uitas as ações 

ajuizadas na Justiça do Trabalho pleiteando indeniz ações por danos 

morais decorrente de revista íntima. Serão abordada s ainda, as 

principais condutas do empregador que podem contrib uir com o evento 

danoso à moralidade do empregado. 
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Uma breve análise da evolução história do direito d o trabalho 

Renato Hiro Yokote Gabas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho tem por escopo expor as relevantes fases  da evolução do 

direito do trabalho e os principais fatores que con tribuem para o seu 

constante crescimento, visando a melhoria das condi ções laborais e 

proporcionando  um trabalho cada vez mais digno. 
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O principio da proteção no direito do trabalho 

Régis Anjos Falco 

Valdir Garcia dos Santos Júnior 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem o objetivo de pesquisar e e xpor o princípio 

protecionista do direito laboral, bem como os demai s princípios 

consagrados pela doutrina, e também jurisprudências  envolvendo 

princípios. 
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Direito do trabalho: uma análise dos direitos das m ulheres 

Renato Hiro Yokote Gabas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

As mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço n o mercado de 

trabalho concorrendo igualmente com os homens. Cont udo, sofrem com 

o sistema machista presente nas empresas. O trabalh o abordará os 

principais direitos das mulheres na seara trabalhis ta. 
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Direito consuetudinário - costume jurídico 

Fábio Lessi Matarésio 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O artigo terá como foco o Direito Consuetudinário, sendo este a norma 

não escrita, baseada nos costumes locais, abordando  suas três 

classificações. Citarei sobre o conceito de costume  da escola de Hans 

Kalsen, e argumentos de Maria Helena Diniz, onde ab ordarei a influencia 

do costume jurídico, e sua função subsidiária ou su pletiva no direito. 
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A supralegalidade da convenção americana de direito s humanos e a 

intangibilidade da soberania estatal 

Camila Silvestre Feitoza 

Daniel Barile da Silveira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente artigo busca abordar a importância dos t ratados 

internacionais sobre direitos humanos, mais especif icamente, a 

Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) e, o  grau de 

responsabilidade do país em acatá-la. Tendo como ob jetivo, evidenciar o 

paradigma existente entre a validade e a efetividad e desses tratados no 

âmbito interno com o advento da EC 45/04. Analisare mos a 

aplicabilidade dos tratados internacionais de direi tos humanos em 

alguns países, a forma como estão inseridos no orde namento jurídico e, 

sua consequente efetividade. Sustentaremos a possív el influência 

destes países para a modificação do atual posiciona mento do STF sobre 

o "status" da CADH, sem que a soberania do Estado s eja ameaçada. 
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Justiça transicional e a corte interamericana de di reitos humanos 

Daniel Barile da Silveira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A ideia de Justiça Transicional se compreende por u m conjunto de 

medidas judiciais e políticas utilizadas pelos Esta dos como forma de 

reparação por violações massivas aos direitos human os, em especial 

em períodos de instabilidade institucional e períod os de exceção. Entre 

as figuras mais comuns, estão as ações penais, as c omissões da 

verdade e os programas de reparação institucional e m suas mais 

diversas formas. Entende-se, assim, que o direito à  verdade e à 

reparação por injustiças constituem-se não somente um direito das 

vítimas, mas de toda sociedade. Neste sentido, a pr esente comunicação 

busca esclarecer qual o papel da Corte Interamerica na na promoção de 

modos de justiça transicional, em muitos casos sone gados pelos 

Estados, no contexto do sistema interamericano de d ireitos humanos.  
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Duplo grau de jurisdição na ação penal 470 - anális e do sistema 

interamericano 

Isabel Castilho Lima 

Ariane dos Passos do Nascimento 

Fernando Noguchi de Amorim 

Ana Cláudia Nagassaki Moia da Costa 

Djyessicka Fernanda Tanaka 

Daniel Barile da Silveira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho versa sobre a questão do direit o ao duplo grau de 

jurisdição e sua aplicação quando da competência or iginária do 

Supremo Tribunal Federal brasileiro, com enfoque no  Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos e seu papel no o rdenamento 

jurídico do Estado. Traz especificamente o julgamen to da ação penal 

470, em que surgiu interessante discussão jurídica acerca do direito de 

recurso aos réus detentores de foro por prerrogativ a de função e do 

fenômeno da conexão no processo penal interno. Tem por objetivo 

esclarecer quanto à existência, efetividade e impor tância do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, bem como arrefe cer dúvidas 

acerca de suas funções institucionais. 
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Aborto de feto anencéfalo 

Felipe Gratão Barbosa 

Guilherme Henrique Alves dos Santos 

Laís Corte Amaro 

Ronaldo Abud Cabrera 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Visa o presente artigo analisar sob a ótica do dire ito a possibilidade de 

aborto de fetos anencéfalos, em contraposição à vis ões políticas e 

religiosas, bem como uma análise aprofundada da Arg uição de 

Descumprimento de Preceito Constitucional nº 54 (AD PF - 54), pela qual 

possibilitou, com amparo legal, a prática de tal at o, relatando a posição 

dos Ministros do STF, induzindo, por fim, à conclus ão. 
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O direito constitucional ao silêncio e seus efeitos  no processo penal 

Bruna Marinelli S. Paupitz 

Natália Tassi Batista Caetano 

Daniel Weiss Curti dos Reis 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem por finalidade apresentar a s modificações 

emanadas do direito constitucional ao silêncio, uma  vez que fora 

introduzido ao sistema brasileiro como garantia fun damental pela 

respeitosa Constituição de 88 em seu artigo 5º. Com  o advento da Lei nº 

10.792/2003, o interrogatório do acusado no process o penal qualificou-

se como ato de defesa do réu, que, além de não ser obrigado a 

responder a qualquer indagação feita pela autoridad e competente, 

também não pode sofrer qualquer restrição em virtud e do exercício, 

sempre legítimo, dessa especial prerrogativa. O acu sado passou a ser 

visto não como objeto de provas, mas como sujeito d e direitos. E seu 

direito de silenciar passou a ser aceito como garan tia da intimidade. 
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O controle de convencionalidade no direito brasilei ro: breves notas 

acerca de uma teoria geral 

Aline Furlaneti Garcia 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Quando se fala em Controle de Convencionalidade, ne cessariamente se 

faz presença à ideia de um novo método, uma nova do gmática acerca do 

controle da produção normativa interna e dos atos n ormativos 

relacionados ao poder público de um país. Nesse neo modelo de 

controle, não somente a Constituição do Estado é ti da como paradigma, 

mas são também incluídas as convenções e tratados i nternacionais 

ratificados e em vigor no ordenamento jurídico pátr io. Em outras 

palavras, no momento da criação de determinada lei,  sobre determinada 

matéria, a observância tão somente de sua adequação  hierárquica 

constitucional (o chamado ‘Controle de Constitucion alidade’), sob a 

ótica da convencionalidade das leis, é insuficiente . Faz-se necessária a 

análise prévia (ou posterior, se o caso) da lei vin doura frente às 

diretrizes e parâmetros já determinados nos tratado s e convenções 

internacionais do qual o país é signatário. 

 

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

106 

 

Padrão de recrutamento e carreiras políticas dos mi nistros do Supremo 

Tribunal Federal (1988-2012) 

Daniel Barile da Silveira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Não somente o exercício de competências de um Tribu nal, mas também 

a forma da composição de seus membros é indicativa de diferenciação 

funcional de instituições. Uma marca dessa diferenc iação é de que seus 

partícipes devem constituir um discreto grupo com u m papel bem 

definido no sistema político. Desse modo, estudos i ndicam que o grau 

de institucionalização de uma Corte Suprema está um bilicalmente ligado 

não somente à forma do exercício de suas competênci as, mas 

igualmente é reflexo do perfil dos integrantes recr utados, consistente na 

forma de composição destes quadros. Neste sentido, o presente 

trabalho busca realizar um estudo quantitativo e qu alitativo da forma de 

recrutamento dos Ministros do STF, entre 1988 a 201 2, no sentido de 

conhecer quais os caminhos que os levaram à Corte. 
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Diferença entre vícios do consentimento e vícios re dibitórios. 

João Vitor Lopes Mariano 

Nathália do Valle 

Milton Pardo Filho 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Vícios do consentimento são aqueles que anulam o ne gócio jurídico, 

pois viciam a vontade, visto que ela existe, porém sem correspondência 

com aquela que o agente quer exteriorizar. São eles  o erro, o dolo, a 

coação, o estado de perigo e a lesão. Já vícios red ibitórios são falhas ou 

defeitos ocultos existentes na coisa alienada, obje to de contrato 

comutativo, que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe 

diminuem sensivelmente o valor, de tal modo que o n egócio não se 

realizaria se esses defeitos fossem conhecidos. Pod endo o adquirente 

propor ação para redibitar o contrato ou para obter  abatimento no preço. 
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Prescrição e decadência 

Mariana Battisti Campana 

Thiago Silva Garcia Queiroz 

Milton Pardo Filho 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O decurso do tempo tem influência na aquisição e na  extinção de 

direitos. Distinguem-se, em duas espécies, extintiv a e aquisitiva, tendo 

requisitos e pretensões imprescritíveis. Possuindo também outros 

institutos como a preclusão, perempção e decadência . Na decadência, 

que é instituto do direito substantivo, há a perda de um direito previsto 

em lei.  
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Alimentos gravídicos 

Shérida Azedo Generoso 

Aline Reges 

Natália Vilas Bôas Corrêa 

Arielly Carvalho Massa 

Terezinha Ribeiro da Silva Passsos 

Ronaldo Abud Cabrera 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Objetiva a abordagem dos pontos mais importantes do  tema, que hoje 

tem grande relevância para o dia-a-dia de muitas mu lheres: 1. 

Personalidade jurídica no Código Civil; 2.Conceito de alimentos 

gravídicos; 3. Lei 11804/2008; 4. Consagração da Te oria Concepcionista; 

5. Da titularidade da ação; 6. Indícios de paternid ade e ônus probatório; 

7. Da fixação do quantum; 8. Da conversão, revisão e extinção da 

obrigação de alimentos; 9. Responsabilidade Civil d a Genitora 
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Distinções entre nulidade e anulabilidade 

Marcio Luiz Losilla Gouveia Junior 

Renata Isabela Ribeiro 

Milton Pardo Filho 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A pesquisa científica abordada busca classificar e aprofundar as 

diferenças entre as nulidades absoluta e relativa ( anulabilidade). Entre 

seus vários detalhes, vamos adentrar aos temas de c ada uma delas 

sobre prazos decadenciais, efeitos, abrangência, le gitimação, etc.  
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Alienação parental 

Alice Mattos Oliveira Vieira Guerreiro 

Ana Luisa Moreira Redondo 

Bruna Schleifer Alves da Costa 

Isabela Celoni Mattos 

Vanessa Schleifer Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A Síndrome da Alienação Parental é um tema recorren te no judiciário 

que tem convocado diversas áreas da ciência. Dessa forma, para o 

completo estudo da Lei nº 12.318 de 2010 traremos c om clareza o real 

significado desta síndrome, o cuidado do legislador  com os detalhes 

visando à proteção da dignidade e proteção do menor .  
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Princípio da Saisine 

Felipe Fernandes Ferreira 

Joice Aline Caetano Garcia 

Laura Redígolo Gomes 

Marcia Hitomi Miyamaru 

Camila Berthola Gonçalves 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho versará sobre o Princípio da Sa isine, seus 

fundamentos e aplicações, conforme rege o Direito d e Família de nosso 

Código Civil. 
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Contrato de franquia  

Felipe Fernandes Ferreira 

Joice Aline Caetano Garcia 

Laura Redígolo Gomes 

Marcia Hitomi Miyamaru 

Camila Berthola Gonçalves 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar os aspectos gerais do 

contrato de franquia, sua aplicabilidade, formas de  ocorrência, maiores 

franquias do mundo e os procedimentos obrigatórias do contrato de 

franquia 
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Inexistência da declaração de vontade na coação abs oluta 

Natália Novais Salesse 

Otávio Augusto de Oliveira 

Paulo Roberto Cavasana Abdo 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Problemática estudada – Elementos existenciais do N egócio Jurídico: 

Declaração de Vontade; Vício do Consentimento: Coaç ão na espécie 

absoluta. Objetivos – Ressaltar a gravidade desse d efeito capaz de gerar 

a inexistência do negócio em vista da neutralização  da declaração de 

vontade do agente. Metodologia – Explanação sobre o  papel da 

declaração de vontade no plano existencial do negóc io jurídico, 

definição e requisitos que permeiam a coação e os e feitos gerados pela 

sua espécie absoluta. Conclusão - Nesta espécie de violência não se 

permite ao coagido liberdade de escolha, pois passa  a ser mero 

instrumento nas mãos do coator, possibilitando que se postule não a 

anulação, mas a inexistência do próprio negócio. 
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Síndrome da alienação parental 

Aline Francieli Gozdzink 

Giane de Brito Ferreira 

Glaísa Bonfim Rodrigues 

Juliana Baptistella 

Yara Siqueira Câmara 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Abordaremos de forma sintetizada sobre o que é a Sí ndrome da 

Alienação Parental (SAP), Lei nº 12.318 de 26 de Ag osto de 2010, Graus e 

extensões, Diferença entre SAP e Alienação Parental . 
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A relativização da coisa julgada com relação ao DNA  e o direito estado 

de filiação 

Francieli Fernanda Souza 

Flávio Marcelo Gomes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente estudo tem como objetivo demonstrar os l aços de filiação. 

Assim como demonstrar como eram decididos os proces sos quando 

não havia a prova pericial do DNA e como ficou a so lução dos 

problemas envolvendo direito de filiação posteriorm ente a realização do 

exame de DNA. A coisa julgada pode ser relatividade  a fim de resguardar 

o direito daqueles que não obtiveram certeza de seu  julgamento por falta 

de prova cientificamente instruída para esse fim? Q ual princípio deve 

prevalecer, a segurança jurídica ou o direito a fil iação? É possível 

conciliar ambos os princípios? Seria possível utili zar a ação rescisória 

com o fim de relativizar a coisa julgada? 
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 A concessão comercial e o contrato de franquia 

Ana Cláudia Nagassaki Moia da Costa 

Ariane dos Passos do Nascimento 

Djyessicka Fernanda Tanaka 

Fernando Noguchi de Amorim 

Isabel Castilho Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho visa a exposição de aspectos in erentes à 

Concessão Comercial, em especial ao contrato de Fra nquia (ou 

Franchising). Sinteticamente a Franquia é um contra to em que uma das 

partes (franqueador) cede à outra (franqueado) o di reito de comercializar 

produtos ou marcas de sua propriedade, mediante con dições 

estabelecidas em contrato, sem qualquer vínculo de subordinação. Isso 

mostra que a empresa franqueada tem autonomia juríd ica, 

administrativa e financeira. Em suma, a Franquia é uma licença, uma 

autorização para que o franqueado possa explorar de terminada marca 

ou patente pertencente ao franqueador. 
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Responsabilidade civil do estado por atos jurisdici onais 

Bruna Rodrigues Paludetto 

Rodrigo de Alencar Buendia Vilela Lemos 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

 O trabalho tem por objetivo apresentar a Responsab ilidade 

extracontratual do Estado, que nada mais é que a ob rigação estatal de 

reparar danos causados a terceiro seja ele decorren te de ação 

comissiva, omissiva, mas principalmente salutar na modalidade 

jurisdicional.  Explicitando em breve síntese a evo lução histórica, 

iniciada pela Teoria Da irresponsabilidade (adotada  no Brasil de 1824 e 

de 1891), após, Teoria dos Atos de Império e Gestão , passagem pela 

Teoria da Culpa do Serviço ou Culpa Administrativa,  seguindo pela 

Teoria do Risco Administrativo, e por fim a Teoria do Risco Integral.  

Expondo assim a Teoria do Risco Administrativo, com  suas causas de 

Excludentes de Responsabilidade.  E após todo expos to, a 

Responsabilidade Estatal por atos Jurisdicionais, e  sua reparação. 
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Reforma política no sistema eleitoral brasileiro 

Beatriz Angélica Francisco Figaro 

Mariana Oliveira de Carvalho 

Mônica de Oliveira Gomes 

Ângela Inês Liberatti 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Atualmente o assunto reforma política vem sendo dis cutido 

exaustivamente. Os anseios da sociedade por uma mud ança no sistema 

eleitoral brasileiro é tema de várias propostas fei tas ao congresso 

nacional, e ainda sim, mesmo com toda a pressão pop ular o assunto 

ainda não foi votado. Este trabalho tem como objeti vo mostrar por meio 

de análise de textos teóricos sistemas eleitorais a dotados no Brasil, o 

porquê de que mesmo depois de tantas mudanças, o at ual sistema ainda 

não é satisfatório, as principais propostas de muda nça na política e se 

tais mudanças conseguiriam atender as expectativas da sociedade 

brasileira. Nosso pressuposto é que a reforma polít ica no Brasil é 

necessária, pois o atual sistema eleitoral exclui a  sociedade da 

democracia. 
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As parcerias público-privadas como paradigma de des envolvimento 

sustentado do setor de infraestrutura brasileira 

José Cassiano Pedi Ferreira 

Camila Paula de Barros Gomes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A deterioração do setor de infraestrutura no Brasil  é resultado não da 

falta de recursos, mas, sim, da sua má- alocação e falta de estratégia. 

Para reverter este quadro, é necessário elevar a pa rticipação do 

investimento privado em todos os segmentos do setor  de infraestrutura, 

e é através das parcerias público-privadas que os r esultados são mais 

eficazes, pois por meio deste tipo de contratação a umenta-se a 

qualidade das obras e dos serviços públicos. Mas pa ra que novas 

parcerias público-privadas sejam estimuladas é impr escindível a revisão 

de toda a legislação existente relativa ao institut o, a fim de que sejam 

sanadas algumas deficiências existentes. 
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O conceito de biopolítica em Michel Foucault e Gior gio Agamben 

Denis Marcio Batista de Souza 

Ângela Inês Liberatti 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o conceito de 

biopolítica em dois autores: Michel Foucault e Gior gio Agamben, 

apontando suas aproximações e distanciamentos. Fouc ault tem o mérito 

de nos apresentar o horizonte biopolítico. Mas, Aga mben dá um salto 

teórico e conceitual para além de Foucault ao nos c olocar a questão da 

vida nua e uma continuidade de fundo entre o poder soberano e o 

biopoder e um ponto de intersecção entre os dois mo delos de poder que 

tão bem Foucault descreveu, – o jurídico-institucio nal e o biopolítico. O 

método utilizado toma os textos dos dois autores co mo objetos de 

investigação, visando explicitar a racionalidade qu e neles se pressupõe, 

trabalhado pela leitura e interpretação, para que, a partir disso, seja 

possível tecer considerações sobre o tema.  
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A modalidade licitatória do pregão e suas peculiari dades 

Ana de Castro Mantovani 

Andreza Yara Santini 

Pedro José Montilha Junior 

Shaira Arroio de Araújo 

Thiago da Silva Rodrigues 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho visa abordar o Pregão, modalida de licitatória 

introduzida em nosso ordenamento jurídico pela MP 2 .026/2000, 

posteriormente convertida na Lei 10.520/2002. Descr evendo, de forma 

detalhada, as fases do seu procedimento e suas pecu liaridades em 

relação às licitações da lei 8.666/1993, com enfoqu e nas suas 

características que proporcionam uma serie de vanta gens a 

administração pública contratante e a torna a mais célere das licitações.  

 

 

 

 

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

123 

 

Controle judicial e discricionariedade administrati va 

Maysa Ketrin Rodrigues Parrechio 

Bruno Munin Griciolli 

Debora dos Santos Viana 

Jefferson Henrique Ambrosi 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem como escopo analisar os lim ites do controle 

judicial dos atos discricionários realizados pela A dministração Pública. 

Como regra, entende-se que cabe ao Poder Judiciário  exercer, tão 

somente, um controle finalístico dos atos praticado s pelo Poder Público, 

ou seja, um mero controle de legalidade do ato. Ent retanto, questiona-se 

a possibilidade do Poder Judiciário controlar a con veniência e 

oportunidade do ato administrativo, exercendo assim  o controle do 

mérito, que, via de regra, é competência do adminis trador. Busca-se, 

portanto, auferir quando e como o Judiciário estari a autorizado a 

interferir na discricionariedade administrativa, qu ais os limites desse 

controle e como isso se resolve em face da Separaçã o dos Poderes. 
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Urna eletrônica. Benefício ou fraude? 

Aline Priscila Antonelli Cunha 

Bianca Canuto Tinti de Farias 

Caroline Mayumi Shiguenaga 

João Luiz da Cunha Junior 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho visa demonstrar se o sistema ut ilizado pela Urna 

eletrônica é um benefício ou uma fraude.  Mostrarem os reclamações em 

vários locais do país onde eleitores não conseguem votar em seus 

candidatos, outros com teclas que não funcionam etc . Questionamentos 

sobre o sistema ser feito em sala cofre, sendo que,  poderia ser de forma 

pública e controlado pelo Estado, garantindo assim,  a publicidade dos 

atos estatais de interesse público? Demonstrar que não é preciso 

conexão com internet para que possa ser fraudado. O  método utilizado é 

o indutivo. Em conclusão, serão demonstrados os ben efícios e riscos 

que este sistema pode oferecer para um Estado democ rático de Direito e 

como poderíamos fazer para que este não fosse objet o de fraude, 

beneficiando este ou aquele partido político. 
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O sigilo bancário e o ordenamento jurídico brasilei ro 

José Cassiano Pedi Ferreira 

Juliane Vieira Teruel 

Thaís Giampietro Marangon 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O sigilo bancário é uma espécie de direito à privac idade inerente a 

prática das atividades bancárias não podendo ser af astado, salvo em 

hipóteses excepcionais expressamente previstas em l ei, quanto se 

pretenda salvaguardar o interesse comum e a ordem p ública. No Brasil, 

a temática é regulamentada pela Lei n° 4.595, de 31  de dezembro de 

1964, e pela Resolução 469, de 7 de abril 1978 do B anco Central; a 

Resolução n° 1.065, de 5 de dezembro de 1985, també m do Banco 

Central, dispõe acerca de medidas repressivas a res peito. A par disso, e 

dado o caráter de descrição que deve prevalecer na relação entre cliente 

e banco, importante a averiguação, no sentido de id entificar e analisar 

as hipóteses autorizadoras da quebra do sigilo, dev idamente legalizada.  
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Solução amistosa na corte interamericana de direito s humanos e sua 

jurisprudência 

Geovana Serra Dantas 

Isabele Zamai Galdeano 

Daniel Barile da Silveira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho busca divulgar o conceito de so lução amistosa 

ilustrada com jurisprudências efetivadas entre a Co rte Interamericana de 

Direitos Humanos e os Estados partes e sintetizar b revemente do que se 

trata tais tratados internacionais. O enfoque no ar tigo 63 do 

Regulamento da Corte Interamericana descrito no tra balho almeja 

destacar os benefícios pró-vítima, salientar os asp ectos positivos de 

responsabilidade voluntária internacional do Estado  sobre seus atos 

baseando-se em casos julgados pela Corte e tramitad o na Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, trazendo a marg em para discussão 

dos casos “García Cruz y Sánchez Silvestre vs. Esta dos Unidos 

Mexicanos”, “Baldeón Garcia vs. Peru” e o Relatório  nº 54/01 referente 

ao caso “Maria da Penha Maia Fernandes vs Brasil" 
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Direitos fundamentais e o interesse público: do con flito à interação 

Maysa Ketrin Rodrigues Parrechio 

Daniel Barile da Silveira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho visa realizar uma análise críti ca acerca do principio 

da supremacia do interesse público sobre o interess e particular, 

confrontando-o com os direitos fundamentais garanti dos aos cidadãos 

por meio da Carta Constitucional e por Tratados Int ernacionais de 

Direitos Humanos, que buscam cada vez mais garantir  e efetivar as 

liberdades e direitos individuais, tendo como norte ador desse 

movimento o princípio da dignidade da pessoa humana . Para isso, será 

necessário realizar uma análise dos direitos fundam entais, do interesse 

público primário e do interesse público secundário,  com a finalidade de 

demonstrar que, interpretando-se o princípio da sup remacia do 

interesse público em sua concepção moderna, este em  nada se 

confronta com os direitos fundamentais. 
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Obesidade mórbida x deficiência física 

Eduardo Mendes Queiroz 

Daniel Barile da Silveira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A obesidade é doença crônica, degenerativa, limitad ora de movimentos 

e de sociabilidade, assim como cardiopatia grave e o deficiente físico 

sem 1 dedo. A lei de deficientes físicos é clara ao  descrever a deficiência 

como sendo toda perda ou anormalidade de uma estrut ura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere inca pacidade para o 

desempenho de atividade, dentro do padrão considera do normal para o 

ser humano. O Tratado Internacional das Pessoas com  Deficiência, com 

status de emenda Constitucional DECRETO 6.949 de 20 09: são aquelas 

que têm impedimentos de longo prazo de natureza fís ica, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação co m diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdades de condições com as demais pessoas. 
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Violações dos direitos humanos no sistema prisional  brasileiro 

Carla Andressa do Nascimento 

Cristiane Yukie Tanaka 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho tem como objetivo verificar a aplicaç ão dos direitos 

humanos no sistema penitenciário brasileiro e mostr ar que os direitos 

assegurados aos presos previstos na Convenção Ameri cana de Direitos 

Humanos no qual o Brasil é signatário, bem como os direitos previstos 

na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Execuçã o Penal não são 

cumpridos pelo nosso sistema, havendo grave violaçã o desses direitos. 

Para isso, será demonstrada a atual situação do nos so sistema 

penitenciário e a gritante diferença entre a realid ade desta e o que 

dispõem no nosso ordenamento jurídico. 
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Maioridade penal 

Ane Caroline Ap. S. Oliveira 

Thainá Nascimento da Fonseca 

Wagner Delneri Nogueira Junior 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

As especulações sobre a maioridade penal tomam forç a a cada novo 

delito cometido por um menor infrator. Os dois ques itos mais discutidos 

e controversos são a sensação de impunidade em que vivemos e a 

condenação de uma suposta criança nos mesmos parâme tros de um 

adulto. O sistema prisional do Brasil conseguiria s uprir essa demanda 

de jovens sem que os prejudicassem ainda mais? Quai s mudanças 

seriam necessárias na constituição? Analisar as per spectivas a grosso 

modo nos leva a crer que condenar qualquer menor in frator há anos de 

prisão resolveria os problemas de violência no país . Mas se olharmos a 

fundo e deixarmos a sede de justiça de lado, compre enderíamos que 

essa questão engloba vários campos, além do senso c omum de justiça.  
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Direitos humanos e tráfico de pessoas 

Flávio Pereira da Silva Santos 

João Victor Barbosa Soares Sousa 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este estudo objetiva explicar o significado do tráf ico de pessoas, 

mostrando as várias formas que uma pessoa pode ser traficada e 

porque são vulneráveis para esse tipo de crime. Dif erencia os termos 

tráfico, migração e contrabando, verificando que ap esar de várias 

pessoas usarem esses três termos para explicar sobr e o tráfico, entre 

eles há uma grande e vasta diferença. Demonstrar qu e com a criação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, a dignid ade passou a ser 

protegida legalmente, tendo base legal para coibir o tráfico de pessoas e 

os abusos que neles são oriundos. Por fim, explicar , ainda, o que é 

Direitos Humanos e qual é a sua relação e os meios usados para o 

combate ao crime organizado do tráfico de pessoas, tudo isso sob a 

ótica do princípio da dignidade da pessoa humana. 
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Análise do artigo 5º §§ 2° e 3° da Constituição Fed eral de 1988 e as 

normas de direitos humanos 

Lais Suelen Rosendo da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho analisará os §§2°e 3°, do artig o 5º da Constituição 

Federal de 1988, particularmente nas disposições qu e afetaram a 

recepção do ordenamento jurídico brasileiro quanto a normas, tratados 

e convenções internacionais que o Estado pactua e f az parte. Essa 

análise é importante quando se busca alcançar a efe tividade destes, 

originário do plano internacional, no plano interno , passando também 

pela tese da pirâmide normativa, porque a matéria q ue tratam estes 

dispositivos é de Direitos Humanos, e por isso, vin culadas aos direitos 

mínimos necessários, essenciais do ser humano que s e desprezados, 

por obedecer critérios formais, poderá colidir com o princípio da 

dignidade da pessoa humana (um dos fundamentos do B rasil). 
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Descomplicando o descomplicado. A aceitação da uniã o homoafetiva no 

Brasil 

Amanda Maria Rezende Cano 

Daiana Maria Vechi 

Isabela Zagatto Canella 

Luiz Carlos Petilio Viana 

Ronaldo Abud Cabrera 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

As relações homoafetivas sempre existiram na histór ia da humanidade e 

em quase todo o reino animal. Em algumas épocas est iveram em um 

patamar de superioridade e em outras, foram conside radas aberrações. 

Hoje, se dirigem a elas como novidade. O objetivo d o trabalho é expor o 

seu reconhecimento jurídico no Brasil e no mundo, p ois o direito deve 

garantir a igualdade e a dignidade da pessoa humana , se adequando à 

sociedade, cabendo ao poder legislativo reconhecer,  por lei, os direitos 

inerentes a tal união. Atualmente, existem vários j ulgados, bem como o 

Projeto de Lei dos deputados federais Jean Wyllys ( PSOL-RJ) e Érika 

Kokay (PT-DF), para a reforma da redação do artigo 226 da Constituição 

Federal Brasileira. 
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A liberdade de expressão na corte interamericana de  direitos humanos e 

seu aspecto na constituição brasileira 

Bruno Munin Griciolli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Inicialmente abordaremos o conteúdo da liberdade de  expressão na 

Constituição Federal, analisando também, alguns jug ados do STF sobre 

o tema. Num segundo momento, abordaremos o direito à liberdade de 

pensamento e de expressão e seu contexto na Convenç ão Americana de 

Direitos Humanos. Faremos estudos sobre a matéria n a jurisprudência 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, analis ando como o 

tribunal tem interpretado o direito à liberdade de pensamento e de 

expressão. Para tanto, iremos expor quatro pontos f undamentais, quais 

sejam: a) o conteúdo da liberdade de pensamento e d e expressão; b) a 

liberdade de expressão numa sociedade democrática c ) o licenciamento 

compulsório dos jornalistas d) as possíveis restriç ões à liberdade de 

expressão. 
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O aborto de feto anencéfalo 

Alberto Luís Cunha Sousa 

Alex Yosuke Araujo Yamasaki 

Fabiano Barsagui 

Felipe Kazuo Catelan Yano Issayama 

Thiago Rodrigues de Oliveira Grossi 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar as peculiaridades da 

anencefalia, a permissão de seu aborto dada pelo Po der Judiciário 

brasileiro e confrontar tal instituto com o direito  à vida. 
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Direitos humanos e discriminação racial 

Nathalia Drielli Passarela Cavalheiro 

Thais Ferreira Silva 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

No presente trabalho será estudado marcos histórico s que acarretou na 

aprovação da Declaração Mundial dos Direitos Humano s, com a 

finalidade de proteger o direito a dignidade da pes soa humana. Além do 

mais, a luta pela abolição da discriminação racial se iniciou com a 

aprovação da Convenção Internacional para a Elimina ção de todas as 

formas de Discriminação Racial. O Brasil, com a CF/ 88 e leis esparsas, 

possui como política nacional o fim de todas as for mas de preconceitos 

e discriminação. Sendo a dignidade da pessoa humana  e a igualdade 

direitos inerentes à toda pessoa humana, é necessár io a proteção eficaz 

desses direitos, como medida de diminuir as desigua ldades sociais e 

econômicas, objetivando a construção de uma socieda de justa, solidária 

e livre de preconceitos. 
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A proteção dos apátridas no contexto dos direitos h umanos 

Caroline de Souza Teixeira 

Edervan Santos Chiarelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este estudo objetiva explicar quem são os apátridas , quais são os seus 

direitos dentro do Estado em que vive e porque são considerados “os 

sem pátria”. Busca definir a importância de ter uma  nacionalidade e as 

diversas Convenções e Decretos que asseguram uma pe ssoa a possui-

la. Por fim, explica a diferença que existe entre s er um apátrida e um 

refugiado, detalhando as proteções que existem para  os apátridas 

viverem em condições semelhantes a um nacional. A p esquisa foi 

realizada com o auxílio de livros e por intermédio de sites. Os resultados 

obtidos mostram que apesar de milhares e milhares d e pessoas hoje 

viverem sem nacionalidade, há vários meios para que  tal situação 

diminua ou até mesmo se esgote. 
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Tráfico internacional de pessoas 

Guilherme Viana 

Rafaela dos Reis Carvalho 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O tráfico internacional de pessoas é um crime de gr ande incidência na 

sociedade internacional contemporânea. Em razão dis so, é necessário 

avaliar os fatores que contribuem para sua prática,  bem como nas 

medidas de proteção adotadas pelos países. Este pro jeto foi feito 

através de um estudo de informações disponíveis pel a legislação e 

políticas públicas em combate contra a violação dos  direitos humanos. 

Pode-se constatar inúmeros casos problemáticos e di versas discussões 

acerca da exploração sexual, trabalho escravo e trá fico de órgãos. 

Portanto, se faz necessário não apenas focar nos in strumentos 

normativos, mas, também, nas possibilidades de prev enção de tal 

atividade. 
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Tráfico internacional de pessoas e direitos humanos  

Guilherme Saab Lanza 

Vanessa Bernardes 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho teve como escopo o estudo acerc a do tráfico 

internacional de pessoas. Muitas vezes, ao buscarem  uma melhor 

qualidade de vida, pessoas são iludidas por falsas propostas de 

emprego, e acabam enganadas por sequestradores que as levam para 

outros países, transformando-as em meros objetos lu crativos. As 

atividades a que são submetidas vão do trabalho esc ravo à prostituição. 

Essa prática afronta fortemente alguns direitos hum anos, tais como a 

liberdade e a dignidade da pessoa humana. Com o cre scimento deste 

ilícito necessitou-se de uma proteção internacional , surgindo o 

Protocolo de Palermo. A ONU, então, criou a UNODC, importante órgão 

no enfrentamento do ilícito. Buscou-se, por fim, en contrar medidas, 

preventivas e protetivas, para erradicar o tráfico de pessoas. 
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Direito à memória e à verdade 

Celso Regagnan Dias 

José Cassiano Pedi Ferreira 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O direito à memória e à verdade no tocante ao perío do do regime 

autoritário instituído pela ditadura militar no Bra sil nos idos de 1964 a 

1985, requer um resgate histórico de todos os fatos  e circunstâncias 

relativos ao aludido período, a fim de elucidar a v erdade real e 

possibilitar que os mortos e desaparecidos político s possam enfim, 

terem os seus despojos localizados e sepultados por  seus familiares de 

forma adequada e condigna. Ademais, necessário que as violações aos 

Direitos Humanos, ocorridas durante todo o período sejam igualmente 

averiguadas com a consequente responsabilização de seus autores 

quando possível. Para tanto é preciso que os arquiv os contendo 

informações relativas aos vinte e um anos de ditadu ra sejam abertos e 

analisados. 
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Contratos empresarias - factoring 

Felipe Ramos Correa Leite 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O artigo irá mostrar a funcionalidade e a relação q ue se forma sobre o 

contrato de Factoring. Muito utilizado no mercado e mpresarial, onde o 

empresário (faturizado) cede seus créditos à prazo para Instituição 

financeira (faturizadora) que assume os risco do ad implemento do título. 

Recebendo desta os valores constantes no crédito, m ediante pagamento 

de uma remuneração.  
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Bolsa família 

Rodrigo Kiriki 

Maurício de Carvalho Salviano 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Adam Smith acreditava que a iniciativa privada deve ria agir livremente, 

com pouca ou nenhuma intervenção governamental. Ele  analisou a 

divisão do trabalho como um fator evolucionário pod eroso e 

propulsionar a economia, dividindo o trabalho aumen ta-se a 

produtividade, gera novos empregos para todos. O pr ograma Bolsa 

Família do governo estaria apenas gastando dinheiro  da sociedade, ou 

seja, remediar uma situação, a falta de limites do programa tanto no 

número do inscrito quanto no tempo para recebimento  do benefício 

mantém milhões de brasileiros dependentes. Ao invés  de estimular 

essas pessoas no mercado de trabalho, deixando de s er uma ajuda para 

tirar as família da miséria e tornar dependentes, f onte permanente, 

pensando no orçamento do estado. 
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A aprovação dos tratados internacionais pelo Brasil  

Daniel Marcos Voltolini Alves 

Gabriel Solano Rosa 

Géssica Gonçalves Rosa Alves 

Lariana Tomé Fulanetti 

Maicon Cesar Marino Alves 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho foi, realizado por pesquisas bibliogr áficas e 

jurisprudenciais, tendo seu principal objetivo é ex planar sobre 

Aprovação de tratados internacionais no Brasil, ven do seu histórico 

nacional, relação entre os poderes e os mecanismos de sua aprovação. 
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Direito internacional dos refugiados: breves aponta mentos 

Rodrigo de Oliveira 

Samira Bevine Zaher 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente tema visa estudar o Direito Internaciona l dos Refugiados, 

tendo como objetivo apresentar breves apontamentos sobre este tema. 

O problema dos refugiados – aquelas pessoas que nec essitam buscar 

proteção em outro Estado, diverso da sua origem ou residência habitual, 

devido a perseguições que sofrem - existe desde o s éculo XV, tornando-

se uma preocupação mundial. No entanto, a devida pr oteção a essas 

pessoas somente surgiu no século XX. Dessa forma, o  presente estudo 

visa analisar o que é o refúgio e quais são suas di ferenças em relação 

ao asilo; quem são os indivíduos que possam ter o s tatus de refugiado; 

quem são os excluídos dessa qualidade e quem pode p erdê-la. 
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Os tratados internacionais de direitos humanos no B rasil: uma análise 

do art. 5º §§ 2º e 3º da Constituição Federal 

Ana Carolina Shorane 

Victor Augusto Tateoki 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O objetivo do presente artigo científico é analisar  o art. 5º, §§ 2º e 3º da 

Constituição Federal de 1988, introduzidos pela Eme nda Constitucional 

45 de 2004, no que condiz com a posição hierárquica  dos tratados 

internacionais de direitos humanos adentrados no or denamento jurídico 

brasileiro. Portanto, através de pesquisa jurisprud encial e doutrinária, 

ainda analisamos minuciosamente o dispositivo legal  do respectivo 

assunto e para tanto nos valemos dos métodos deduti vos e indutivos 

neste trabalho. 
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Direito internacional dos refugiados - breves apont amentos 

Carolina da Cruz Silva 

Cátia C. Lopes Garcia 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho tem por objetivo um breve estudo sobr e os refugiados, 

com foco, principalmente, no surgimento de seus dir eitos, bem como 

sua situação no Brasil e o procedimento para ser re conhecido como tal. 

Atualmente, grandes grupos populacionais estão aban donando seu país 

em busca de melhores condições de vida, entretanto,  nem todos serão 

reconhecidos como refugiados. Assim, fica clara a n ecessidade de se 

saber quem é o refugiado e como acontece o reconhec imento deste. Por 

fim, este texto ainda tráz um breve estudo sobre um  dos casos de 

refúgio mais controversos em nosso país, o do ex-at ivista, Cesare 

Battisti. Muito se discute a cerca da concessão de refúgio ao italiano, 

entretanto, ainda não se tem uma resposta definitiv a para a causa. 
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A aplicação das normas programáticas quanto à educa ção 

Rafael Morengue dos Santos 

Daniel Barile da Silveira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

As normas programáticas consubstanciam programas e diretrizes para a 

atuação futura dos órgãos estatais, estabelecendo c aminhos que o 

Estado deverá trilhar para a consecução do bem cole tivo. Na 

Constituição brasileira de 1988 encontram-se divers as normas com 

características programáticas como o art. 205 que d ispõe que a 

educação, direito de todos e dever do Estado e da f amília, será 

promovida e incentivada com a colaboração da socied ade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o  exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. Desta rte, a presente 

pesquisa tem o escopo de analisar a aplicação deste  dispositivo 

constitucional programático quanto a sua real efeti vação no Estado 

brasileiro. 
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Teoria da transcendência dos motivos determinantes da sentença no 

controle difuso 

Amanda Rocha 

Lais Hial Pellizzari 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho investiga a aplicação da teoria  da transcendência 

dos motivos determinantes no controle difuso de con stitucionalidade, 

no direito brasileiro, pois o Supremo Tribunal Fede ral – STF, no controle 

concentrado de constitucionalidade, firmou entendim ento no sentido de 

que o efeito vinculante de suas decisões não se res tringe à parte 

dispositiva do julgado, mas estende-se aos fundamen tos determinantes 

da decisão, em razão do princípio da supremacia for mal e material das 

normas constitucionais. 
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"Jus Postulandi" no ordenamento jurídico brasileiro  

Brenda Moelas dos Santos Casado 

Caroline Rodrigues de Souza 

Daniela da Costa Bispo 

Isadora Pirani 

Raíssa Ferraz Martins 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O "jus postulandi" é a capacidade que se faculta a alguém de postular 

perante as instâncias judiciárias as suas pretensõe s na Justiça. No 

Brasil, a Constituição, no seu artigo 133, garante a indispensabilidade do 

advogado para postular no judiciário. Porém, há exc eções, admitindo-se 

o direito de postular às próprias partes do litígio , independente de 

advogados, em certas ocasiões. Essas exceções estão  presentes no, 

Direito do Trabalho, nos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 

no Habeas Corpus, na Lei de Alimentos nº 5478/68, a rt. 2º e na Revisão 

Criminal. Vale ressaltar que tal instituto é alvo d e severas críticas por 

parte de muitos autores, onde os mesmos questionam se o "jus 

postulandi" é a melhor forma de garantia fundamenta l de acesso à 

justiça. 
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O controle judicial das políticas públicas 

Breda Evelyn Fernandes Soares 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Visa o presente trabalho abordar o denominado "cont role judicial das 

politicas públicas" que se mostra na sociedade atua l como sendo uma 

situação bastante controvertida, pois a interferênc ia de poder em poder 

as vistas de alguns viola o importantíssimo Princíp io da Tripartição de 

poderes. Destarte, tal tipo de controle tem prós e contras, o que será 

oportunamente abordado. Afim de explicitar tal temá tica, utilizei-me de 

doutrinas e jurisprudências. Além disso, oportuno r essaltar que em 

alguns casos esse tipo de controle é o que diferenc ia a vida da morte, 

vida essa que é o bem de maior valia a qualquer ser  vivo. Por fim, 

consigno que a única solução plausível e menos drás tica seria um 

melhor plano de governo que garanta de modo igualit ário a efetivação 

dos direitos fundamentais.  
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Recrutamento STF 

Rogério Petean Rampim 

Daniel Barile da Silveira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Abordagem sobre os requisitos constitucionais para escolha de ministro 

do Supremo Tribunal Federal. Análise dos requisitos  objetivos 

(previstos no texto constitucional) e o requisito s ubjetivo (porque a 

nomeação advém da escolha pessoal do Presidente da República). 

Discussão sobre a forma que é feita a sabatina pelo  Senado Federal, que 

carece de verificação aprofundada no perfil do futu ro ministro, 

propondo, inclusive, critérios para enrijecer a for ma de escolha, de 

modo que se indique ao cargo quem tenha um perfil a dequado, 

condizente com o cargo que irá ocupar.  
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Pena de morte 

Eduardo Botelho Barrionuevo Soares 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Segundo os dados do Mapa da Violência, foram regist rados cerca de 

56.325 homicídios em 2012. Estimasse que 90% dos ho micídios dolosos 

contra a vida tenha relação com o tráfico de drogas  que são armados 

com fomento do tráfico de armas ilegais. Nota-se qi e atualmente é 

perceptível que a violência só vem aumentando. Comb ate ao crime 

organizado, dando resposta a sociedade que o Estado  não esta inerte 

diante das práticas de crimes considerados gravíssi mos que atentam 

contra o Estado democrático de direito e a ordem pú blica. Foram feitos 

estudos sociais e políticos em comparativo com outr os países; análise 

da CF e sua viabilização, a projeção para o futuro na sociedade. O tema 

é muito criticado e torna-se muito polêmico. Cumpre  a nós combatermos 

com mais rigor a guerra contra o tráfico. 
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Direitos fundamentais do cidadão preso: utopia ou r ealidade? 

Ana Carolina de Souza Sapatera 

Letícia Velasques Sapatera 

Lóide Rosa Lulho 

Maria Carolina Martins de Oliveira 

Diego Gustavo Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho tem como objetivo utilizar o princípi o da dignidade 

humana, considerado o principio basilar do nosso or denamento jurídico, 

com enfoque no cidadão preso e nos presídios brasil eiros. Iremos 

pontuar os principais direitos fundamentais do pres o, sob a óptica da 

responsabilidade social e de sua própria dignidade.  Não sendo limitados 

apenas nos textos constitucionais, estando previsto s também em 

princípios, leis ou tratados internacionais. O trat amento desumano 

realmente foi abolido na pratica? 

 

 

 

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

154 

 

Controle de constitucionalidade difuso no Brasil e alguns de seus 

aspectos polêmicos 

Camila Graneli Lopes 

Maria Paula do Nascimento Favari  

Diego Gustavo Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Vamos tratar do controle de constitucionalidade das  leis e atos 

normativos, em particular do controle difuso no Bra sil e alguns de seus 

aspectos polêmicos como da natureza da atribuição c ometida ao 

Senado de promover a suspensão da lei declarada inc onstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal e da questionada compatibi lidade da ação 

civil pública como instrumento de controle. 
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As diferenças entre o controle de constitucionalida de difuso e o controle 

de constitucionalidade concentrado 

Beatriz Gon Ribeiro 

Mariana Mazieiro Serrano 

Nathália Núbia Pavão 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem por objetivo conceituar o f enômeno 

denominado Controle de Constitucionalidade, bem com o expor sobre 

suas espécies, de modo a diferenciá-las e destacar suas peculiaridades. 
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Votos brancos e nulos 

Jade Lais de Sousa 

Laleska Cristina Silva dos Santos 

Natália Cândida Fontoura 

Tamires Junqueira 

Amira Kassem Hajoul  

Diego Gustavo Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho visa abordar alguns aspectos so bre as eleições no 

contexto histórico do Brasil. A propósito, tem por finalidade discernir 

votos brancos e nulos, ressaltando, a saber, as con sequências advindas 

de tais manifestações ou, até mesmo, descontentamen to do eleitor com 

os candidatos. O projeto de pesquisa tem como escop o apresentar 

índices referentes às eleições do presente ano. Tam bém não 

poderíamos deixar de mencionar a possibilidade de u ma eleição de 

forma majoritária ser anulada, quando um candidato que obtiver mais de 

cinquenta por cento dos votos válidos for devidamen te cassado. 
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Ativismo judicial no Brasil 

Aryadne Sayuri Suzukawa 

Maralize Apolinario Bombarda 

Régis Anjos Falco 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Esta pesquisa busca expor o funcionamento do chamad o “Ativismo 

Judicial”. Para tanto, mostra-se necessário estudar  os elementos 

essenciais da existência deste fenômeno constitucio nal, quais sejam: o 

advento da Constituição Federal de 1988, a interpre tação a fim de 

preencher colunas e a necessidade da sociedade em c oncretizar os 

direitos fundamentais. Portanto, esta pesquisa trat a sobre os elementos 

básicos desse pro ativismo do poder judiciário, o s eu contexto histórico, 

a questão da separação dos poderes defendida por Mo ntesquieu, os 

prós e contras, com a finalidade de construir o rac iocínio lógico 

necessário para compreender a ocorrência do ativism o judicial. 
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A inconstitucionalidade do art. 6º da MP 2180-35/20 01 

João Luiz da Cunha Junior 

Daniel Baggio Maciel 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

  

O presente trabalho visa demonstrar a inconstitucio nalidade do art. 6º da 

Medida provisória 2180-35/2001. Todos nós sabemos q ue, para que seja 

concedida determinada medida provisória, o Presiden te da República 

deve se atentar a requisitos constitucionais, para que este ato tenha 

validade. No caso do art. 6º da referia medida prov isória, este inseriu à 

Lei 7.347/85 um parágrafo único, o que desvirtua co mpletamente a 

ordem constitucional para o caso. O método utilizad o neste trabalho é o 

dedutivo. Em arremedo de conclusão, será demonstrad o que tal artigo 

da medida provisória, possui inconstitucionalidade formal e material, 

não devendo ser aplicado, pois afronta a Constituiç ão Federal. 
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Sistema eleitoral proporcional: lista aberta e list a fechada 

Aércio Favaro Neto 

Ângela Inês Liberatti 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O parágrafo único do art. 1º da Constituição Federa l trata da democracia 

participativa ou semidireta, na qual o povo, titula r do poder o exerce 

através de eleitos. São duas formas de escolhas dos  Eleitos: O Sistema 

Majoritário, e o Sistema Eleitoral Proporcional, on de se dá importância 

ao número de votos válidos ao partido político, poi s ao votar na legenda, 

faz-se a escolha por partido (lista aberta). Tal fo rma acaba gerando muita 

controvérsia, e uma das principais propostas da Ref orma Política é 

modificar esse sistema, adotando o sistema de voto proporcional de 

lista fechada. O objetivo dessa pesquisa é comparar  o sistema atual com 

o de lista fechada e o que isso implicaria para a r epresentatividade. 
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Aplicabilidade da lei de improbidade administrativa  aos agentes 

políticos 

Edervan Santos Chiarelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclam ação 2138-6/DF, 

decidiu, por maioria de votos, que os agentes polít icos que respondem 

por crime de responsabilidade previstos na Lei 1.07 9/50, não podem 

responder por improbidade administrativa nos termos  da Lei 8.429/92 

quando esta conduta já estiver tipificada naquela l ei, pois, considerou 

que essa espécie de agente público se submete a jul gamento especial - 

crimes de responsabilidade, o qual, na visão da Sup rema Corte, possui a 

mesma natureza jurídica dos atos de improbidade adm inistrativa, a 

saber, a natureza de infração política-administrati va, havendo, portanto, 

bis in idem puni-los em ambas as esferas de respons abilidade. Portanto, 

analisaremos se essa decisão é a que melhor atende aos anseios dos 

princípios constitucionais.  
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A aprovação dos tratados internacionais pelo Brasil  

José Roberto Silva Ribeiro 

Lucas Andrade Canha 

Artur Guissi Zavanella 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Os tratados internacionais são uma das mais importa ntes expressões do 

direito. Não obstante a era da globalização tem pro porcionado as 

entidades internacionais varias beneficies, mas tam bém acarreta uma 

serie de responsabilidades, afinal a interação entr e países embora 

necessária possa gerar uma serie de complicações. C om efeito, diante 

de uma situação concreta cada unidade internacional , especialmente os 

Estados são guiados por princípios, regras e fatore s culturais, religiosos 

e sociais que lhe são próprios e isso pode dificult ar o entendimento 

entre eles. Nesse diapasão os tratados internaciona is são de extrema 

importância porque caracterizados pelo consentiment o são 

determinantes para criar uma ordem legal que seja c apaz que atingir os 

interesses de todos. 
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O tribunal penal internacional e o direito brasilei ro 

Bruno Munin Griciolli 

Debora dos Santos Viana 

Jefferson Henrique Ambrosi 

Maysa Ketrin Rodrigues Parrechio 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente texto busca abordar a composição do Trib unal Penal 

Internacional e suas implicações ao Direito Brasile iro, para 

desenvolvimento do estudo é necessário conhecer os alicerces deste 

tribunal, desde sua criação e seus conceitos histór icos, até seus 

princípios norteadores e suas características norma tivas, regidas pelo 

Estatuto de Roma. Após uma sumária explanação acerc a das 

características e conceitos principais deste Tribun al Internacional, a 

proposta é abordar as implicações do tratado de Rom a ratificado pelo 

Brasil. Pata tanto, é necessário sintetizar algumas  informações acerca 

da dessa relação, tutela jurisdicional do TPI, a em enda constitucional nº 

45, bem como outros fatores que serão abordados nes se projeto, como 

a questão da possível afastabilidade da soberania d o estado. 
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A aprovação dos tratados internacionais 

Aline Cristina Alves Miranda 

Bruna Prado Salvador 

Emilly Costa Tozzo 

Lariana Tomé Fulanetti 

Marciane Cassia Fernandes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

No âmbito do Direito Internacional Público, foi dur ante o século XX que 

se consolidou o sistema global de proteção ao ser h umano. É certo que 

o desenvolvimento de um sistema internacional de pr oteção aos Direitos 

Humanos influenciou a ascensão do ser humano no cen ário 

internacional, principalmente com o movimento de ju risdicionalização 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Mas,  para que o 

indivíduo possa usufruir da proteção que lhe é dire cionada pelo Direito 

Internacional, faz-se necessário que todos os trata dos internacionais 

que versem sobre a matéria sejam devidamente negoci ados, assinados 

e ratificados. É nesta perspectiva que se tenta ana lisar a incorporação 

de tratados internacionais de Direitos Humanos pelo  ordenamento 

jurídico brasileiro. 
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Tratados internacionais 

Diogo Borella Colombo 

Marina Martins Salesse 

Mayara Garcia dos Santos Castro Ribeiro 

Rhonny Petherson Munhoz 

Vinicius Antonio Zacarias 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem por escopo inicial apreciar  os tratados 

internacionais, bem como sua relevância para as rel ações entre os 

Estados Soberanos no atual ambiente global. Nessa d ireção, analisa-se 

quais os substanciais benefícios trazidos por esses  tratados 

internacionais, no tocante ao desenvolvimento das r elações jurídicas 

entre as nações. Em seguida, importante também pont uar acerca do 

procedimento correto para a existência e vigência d os tratados 

internacionais sob a égide da Constituição Federal em vigência, 

especialmente no que tange a participação do Congre sso Nacional na 

formalização de um tratado internacional. E, ao fin al, analisa-se o 

procedimento para a extinção dos tratados internaci onais celebrados 

pelo Brasil. 
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A violação dos direitos humanos no sistema penitenc iário Brasileiro  

Fernando Henrique Bini 

Monique Pereira Ferreira 

Thaisa Cabrera Santana 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tráz em seu bojo a preocupação da realidade o qual 

o sistema penitenciário brasileiro vem sendo inseri do. O Brasil 

signatário dos tratados de direitos humanos tem com o obrigação o 

condão de garantir o mínimo de dignidade e integrid ade ao individuo 

carcerário. O nosso sistema jurídico prevê direitos  comuns a todos os 

seres humanos, sem qualquer distinção ou julgamento  moral. A prisão 

tem por finalidade ressocializar o individuo posto em reclusão, mas com 

condições humanas. O dever do Estado exclusivo de P oder é de punir o 

criminoso e oferecer circunstancias digna para que o réu cumpra a pena 

de forma integra. Para que isso ocorra deve haver u m sistema carcerário 

justo, sob pena de nítida violação dos direitos hum anos.  
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 A formação e consolidação da concepção universal d os direitos 

humanos e fundamentais 

Amanda Batista dos Santos 

Bianca de Farias Ribeiro 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A gênese dos direitos humanos se reveste por divers as reflexões. Neste 

sentido, o presente estudo tem por objetivo elencar  o surgimento e 

consolidação dos direitos humanos e fundamentais na  esfera global. 

Outrossim, discorrerá a analise conceitual, históri ca, como também, os 

reflexos geradores no plano internacional rente a D eclaração Universal 

dos Direitos do Homem com advento em 1948. 
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Tratados Internacionais: breves apontamentos em sua  processualística 

Daisy Helena Estevam 

Fernanda Escabia da Silva 

Luan Alves dos Santos Benante 

Patricia Aparecida Piovam 

Tatiane Natiely Ferraz 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os  aspectos gerais 

sobre os tratados internacionais, no tocante ao seu  aspecto estrutural, 

elementos, o processo de celebração do mesmo e quem  pode celebrá-lo, 

efeitos, formas de extinção e sua importância para os Estados e o 

mundo em âmbito internacional. 
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Direito das minorias - o sistema de cotas raciais e m concursos públicos 

José Roberto Silva Ribeiro 

Lucas Andrade Canha 

Manoel Carlos Callejon 

Natáli Cristine Bento Fernandes Silva 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho objetiva abordar o sistema de c otas raciais 

brasileiro, especificamente em concursos públicos. Assim, nos 

concentraremos em demonstrar a evolução das cotas, os setores 

abrangidos, e verificar os motivos que culminaram c om a implantação 

desse sistema, os critérios utilizados, as consequê ncias positivas e 

negativas, à luz da Constituição Federal. Demonstra remos a falibilidade 

que esse sistema pode trazer ao não abranger apenas  aqueles que 

necessitam das cotas, mas também aqueles que se ben eficiaram 

somente por uma característica extrínseca, qual sej a, a cor. 
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Fontes do direito internacional: os tratados e os c onflitos normativos  

Pedro Henrique Ayresja Cardoso 

Valquíria Miloch Pacheco 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem como objetivo estudar o vín culo existente entre 

o direito internacional e o direito interno, servin do para análise com a 

finalidade de quem possamos aprofundar o estudo do ordenamento 

jurídico brasileiro e da sua interação com o direit o internacional público, 

pois surgem entre o direito internacional e o direi to pátrio inúmeras 

discussões quem visam apontar qual é a posição hier árquica do direito 

internacional ante o direito interno e resolver a o posição de interesses. 
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Os tratados internacionais e as normas de jus cogen s 

Adilson Lopes Teixeira 

Fernando Cesar da Silva 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A evolução do direito internacional com a ampliação  cada vez mais dos 

tratados internacionais tem contribuído para que os  Estados 

internacionais se aproximem uns dos outros nas rela ções comerciais e 

de cooperação científica, os tratados nos dias atua is se transformaram 

na principal fonte do Direito Internacional, por ex pressarem a vontade 

livre de cada Estado Internacional ou Organização I nternacional, 

principalmente no âmbito dos direitos humanos. Hoje  as conhecidas 

normas de jus cogens, dão maior proteção aos direit os fundamentais ou 

direitos de primeira geração, como por exemplo, a p roteção às minorias 

religiosas e étnicas, a proibição do genocídio, o r espeito ao Pacta Sun 

Servanda, etc. de acordo com Celso de Mello, desde o século XVI já se 

tem uma preocupação com a proteção desse tipo. 
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O caso Barrios Altos vs Peru e a justiça de transiç ão 

Paulo Roberto Corrêa Leite Filho 

Daniel Barile da Silveira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O caso Barrios Altos, é um massacre cometido pelo G rupo Colina 

(Órgão do Governo ditatorial), no Peru. Abrem-se in vestigações para 

apurar este caso, que são barradas pelo Governo com  a emissão de 2 

leis de anistia. Isto faz com que o caso seja denun ciado à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e submetido à Co rte Interamericana 

de Direitos Humanos. E para se falar da Justiça de Transição, que são 

mecanismos para enfrentar o legado de violações aos  Direitos Humanos 

nos Governos ditatoriais, volta-se a este caso julg ado, pois nesta 

decisão se reconhece a ineficácia de leis de anisti a e reconhece os 

direitos à verdade e a memória, direitos esses que norteiam a Justiça de 

Transição. E aqui o objetivo de nossa pesquisa: Est udar a Justiça de 

transição sob a referência do caso Barrios Altos. 
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Direitos humanos e o tráfico de pessoas 

Aline Cristiane Tinti 

Elaine C. Silva Borges Lima 

Ana Flávia Colle 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tratará sobre os direitos human os e o tráfico de 

pessoas. Tal trabalho tem por finalidade demonstrar  como são aplicados 

os direitos humanos quando se trata de proteger as vítimas de citado 

crime, além disso, também é objetivo do trabalho de monstrar as 

medidas utilizadas para coibir a prática de tal cri me. Obteve-se com 

resultado de tal trabalho a demonstração de que tal  crime, apesar de 

complexo, encontra facilidades para ser cometido, a lém da dificuldade 

de se combate-lo. O trabalho trará um tópico especí fico sobre o tema 

central do trabalho e os pontos importantes sobre o  combate do tráfico, 

além de um estudo sobre os direitos humanos e sua a plicação no 

referido crime.  
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A aprovação dos tratados internacionais pelo Brasil  

Amanda Fornazari do Amaral 

Caroline de Souza Teixeira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este estudo terá como objetivo explicar como ocorre  a aprovação dos 

tratados internacionais pelo Brasil, definindo o tr atado através de seu 

conceito, classificação e condição de validade. Exp licará também como 

é realizada sua assinatura e ratificação, promulgaç ão, publicação e 

registro, bem como a adesão. 
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Direitos humanos e tráfico de pessoas 

Andresa Albanes Moreira 

Mariana Fontes do Amaral 

Rafael Rodrigues Freire 

Rodrigo Facioli 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Pretende-se analisar o crime de tráfico de pessoas sob a ótica dos 

direitos humanos, apresentando os documentos intern acionais e ações 

implementadas pelo Brasil a fim de combater essa co nduta. O tráfico de 

pessoas representa atualmente, um dos delitos mais perversos, pois 

através dele, ocorre a exploração do ser humano pel as mais diversas 

formas. Essa prática é uma afronta aos direitos hum anos, já que agride a 

honra, a dignidade, a liberdade e a vida da pessoa explorada. Esse é um 

problema internacional, atingindo pessoas do mundo inteiro. Dessa 

forma, é imprescindível que haja uma atuação de com bate em parceria 

com todos os agentes internacionais, buscando-se as sim ações mais 

eficientes e capazes de enfraquecer e punir mais se veramente a atuação 

dessas organizações criminosas. 
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Os tratados internacionais de direitos humanos no B rasil: conceituação 

e exame de sua forma de incorporação e hierarquia n o ordenamento 

jurídico brasileiro à luz da emenda constitucional 45 

Fernando Milan Amici Junior 

José Guilherme Rissato Pereira dos Santos 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho objetiva fazer uma análise, ain da que sucinta, 

acerca dos Tratados Internacionais de Direitos Huma nos, elencando 

seus conceitos e as diferenças entre estes e os tra tados internacionais 

comuns. Será também feita análise acerca de sua inc orporação no 

ordenamento jurídico e de sua hierarquia no momento  anterior e 

posterior a Emenda Constitucional 45. 
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Os tratados de direitos humanos e o direito interno  - uma análise à luz 

da jurisprudência do STF 

Augusto Jorge Cury 

Juliana Fortin Braidoti 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Pesquisa científica que aborda a problemática da qu alificação normativa 

dos tratados internacionais incorporadas ao ordenam ento jurídico 

pátrio, com ênfase naqueles que versam sobre direit os humanos, tendo 

por objetivo analisar a evolução legal, jurispruden cial e doutrinária do 

tema, bem como apresentar os entendimentos atualmen te consagrados. 

Utilizando metodologias dedutiva e indutiva, há por  fim a conclusão de 

que o tratado internacional sobre direitos humanos incorporado ao 

Direito brasileiro, a depender do procedimento util izado para sua 

incorporação, pode ostentar status de norma constit ucional ou de 

norma supralegal. 
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A aprovação dos tratados internacionais no Brasil 

Letícia de Fátima Giacometti Fernandes 

Tainá da Silva Buschieri 

Jackeline Cardoso Teresa Canevari 

Taynã Thomazini 

Ricardo de Almeida Kimura 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

No Brasil, a Constituição de 1.988, outorga ao Pres idente da República a 

competência para celebrar tratados internacionais. Porém, a aprovação 

definitiva dos acordos firmados pelo Brasil depende  da anuência do 

poder Legislativo. Ao executivo, caberá dentre outr as tarefas, negociar e 

firmar o acordo, que em geral será remetido ao Cong resso Nacional afim 

de que este o ratifique. O Legislativo pátrio por s ua vez, irá aprová-lo ou 

rejeitá-lo. Em uma análise simples, se o acordo for  aprovado, o chefe do 

Executivo poderá ratificá-lo. 
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Fontes do direito internacional: os tratados e os c onflitos normativos 

Evelyn Rampim de Souza 

João Paulo Figueiredo Fernandes 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Dentre as fontes do Direito Internacional têm-se os  Tratados 

Internacionais que quando internalizados no ordenam ento jurídico de 

determinado país, servem como dispositivos para sol ucionar casos 

concretos, porém muitas das vezes acabam entrando e m conflito com as 

próprias normas internas do país. O Presente trabal ho tem por escopo 

analisar os possíveis conflitos normativos (Tratado s x Constituição 

Federal; Tratados x Leis Ordinárias; Tratados de Di reitos Humanos), 

assim como apresentar a posição doutrinária e juris prudencial adotada 

pelo Brasil em relação a cada um destes conflitos. 
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Sequestro internacional de criança no direito inter nacional 

Luiz Gustavo de Oliveira Berne 

Pedro Augusto Dorte 

Heitor Barbosa Souza 

Diego Gustavo Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Essa pesquisa tem como objetivo mostrar que a crian ça tem proteção 

tanto no que tange a sequestro e tráfico no âmbito internacional. Tal 

proteção é assegurada por tratados, nesse sentido, o bom é demostrar, 

que precisamos incentivar criação de leis para reso lver o caso concreto, 

pois o tratado somente e um parâmetro, necessitando  assim de criação 

de lei para resolver o caso especifico. 
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A processualística dos tratados internacionais sole nes: uma análise à 

luz da Convenção de Viena sobre o direito dos trata dos de 1969 e da 

Constituição Federal Brasileira de 1988 

Bianca Canuto Tinti de Farias 

Caroline Mayumi Shiguenaga 

Giovanna Marques Anjoulette 

Suzana Silva Garcia Queiroz 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem por escopo explicar como é o processo para a 

aprovação e ratificação de um tratado internacional , sendo certo que o 

mesmo ocorre em quatro fases. A primeira fase consi ste nas 

negociações e assinatura. Já a segunda, ocorre o re ferendo parlamentar. 

A terceira é a ratificação e, na última, ocorre a p romulgação e 

publicação. Por fim, será exposto sobre a denúncia,  sendo a 

possibilidade de um Estado deixar o tratado. Como f onte de pesquisa foi 

utilizada a legislação brasileira e a Convenção de Viena, bem como 

livros de Direito Internacional. 
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Os direitos humanos e o tráfico de pessoas 

Juliane Vieira Teruel 

Thaís Giampietro Marangon 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O tráfico internacional de pessoas é um tema de imp ortância e dimensão 

mundial, já que é uma atividade criminosa que não r espeita fronteiras ou 

barreiras internacionais, e que, por isso, se faz p resente na grande 

maioria dos países do mundo, sejam países desenvolv idos ou 

subdesenvolvidos. Tal problemática representa grave  atentado aos 

direitos humanos. Em geral, a maioria das pessoas q ue sofrem esse tipo 

de tráfico é proveniente de países com graves probl emas 

socioeconômicos ou políticos. Entretanto essas situ ações não são as 

únicas que influenciam a existência dessa modalidad e de tráfico, como 

veremos nesse trabalho, as causas são as mais varia das.  
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Direitos humanos e o tráfico de pessoas 

Marina Andrade Perez 

Michely Magno dos Santos 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho visa discorrer sobre a violação  dos direitos 

humanos em decorrência do tráfico de pessoa, pois o  Brasil e os outros 

países estão fazendo várias leis, tratados, acordos  e convenções para 

evitar esse tipo de crime. No entanto, mesmo com to dos esses pactos 

entre as nações no plano internacional e nacional, nota-se que há ainda 

muita violação a esses direitos dos homens, uma vez  que há um grande 

número de quadrilhas agindo no tráfico de pessoas, onde pessoas 

vivem em condições sub-humanas de vida e são explor adas, tem seus 

direitos violados, sua liberdade cerceada não sendo  observada 

nenhuma norma de direitos humanos. 
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Tratados internacionais: breves apontamentos sobre a sua teoria geral 

Ana Caroline de Assis Borges 

Bárbara Natal Buttini 

Evely da Costa Mello 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Os Tratados Internacionais ganham importância na me dida em que o 

ramo do Direito Internacional também ganha importân cia no cenário 

Mundial. Pretende-se, através desse estudo, realiza r a explicação desse 

importante instituto por meio de breve ponderação d os principais 

pontos, utilizando-se, para tanto, pesquisas realiz adas na legislação 

pertinente e obras doutrinárias.  
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A aprovação dos tratados internacionais pelo Brasil  

Aline Priscila Antonelli Cunha 

João Luiz da Cunha Junior 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tratará da aprovação dos tratad os internacionais 

pelo Brasil. Todos nós sabemos que, os tratados qua ndo assinados, não 

vincula o Estado às cláusulas ali presentes, ocorre ndo apenas 

posteriormente quando da ratificação. Este lapso de  tempo entre 

assinatura e ratificação, serve para que o Estado v erifique por meio de 

procedimento interno, se este é benéfico ou não par a o seu interesse. 

Será demonstrado os pontos essenciais do procedimen to interno para 

que este tratado seja aprovado. O método utilizado é o dedutivo. Nas 

considerações finais, será demonstrado se este méto do de aprovação é 

o melhor para o Brasil e um resumo dos atos dos doi s poderes em 

concurso. 
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Direitos humanos como direitos sociais 

Fabíola Santa Terra Benante 

Marina Rita Rueda Rodriguez 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente estudo tem por objetivo a análise concei tual e histórica dos 

direitos sociais, em especial, os direitos humanos,  bem como seu 

Princípio base, qual seja o da Dignidade da Pessoa Humana. Os direitos 

sociais são objeto de muito estudo e assim como os direitos humanos 

de aplicação cautelosa, guiando o ordenamento juríd ico atual buscando-

se possibilitar aos indivíduos que se alcance reali zações que possam 

garantir a uma vida digna tutelada pelo Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

186 

 

O direito internacional dos refugiados 

Felipe Ramos Correa Leite 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho versa sobre a origem do refúgio, trazend o as primeiras 

constatações até a grande incorporação no ordenamen to jurídico 

internacional, ganhando grande apreciação por parte  dos países. O 

refúgio é trazido pelos direitos humanos, assunto d e extrema relevância 

amparando as pessoas que se encontram em uma posiçã o vulnerável, 

expostas ao perigo de ameaça e violência. O estudo tem com base o 

estudo das consequências que levaram a pessoa ser c onsiderada 

refugiada, sendo assim considerada, deverá ter tota l apoio 

governamental e das sociedades civis que participar am na assistência 

devida a essas pessoas. 
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Tratados internacionais: breves apontamentos sobre a sua teoria geral 

Daniele Correa Rossi Fernandes 

Taynã Thomazini 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho pauta-se na análise de um dos temas de g rande relevância 

para o Direito Internacional, qual sejam os tratado s internacionais. Será 

exposto brevemente sobre o quem vem a serem tratada s, suas 

classificações, bem como ao final, seu modo de exti nção. 
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Direito internacional humanitário: breves apontamen tos 

Claudionor Rodrigues Bernardino 

Pedro Henrique Rodrigues dos Santos da Silva 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente estudo abordará, de forma sintética, o D ireito Internacional 

Humanitário e seus principais aspectos, visto que s e trata de relevante 

tema em nossa atualidade. Sabemos que os conflitos armados e as 

guerras sempre foram problemas que afligiram a huma nidade de modo 

geral. Nos dias de hoje não é diferente, logo, a te mática abordada nos 

trará esclarecimentos e sugestões quanto à aplicabi lidade e incidência 

do Direito Internacional Humanitário em relação aos  enfrentamentos 

armados de caráter internacional, os quais já são f requentemente 

influentes em nossa realidade atual. 
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Os tratados internacionais no direito brasileiro e sua incorporação 

Analice de Souza Ferreira Alves 

Larissa Braga Tezolin 

Priscila Scaciandri Bozolan 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo de c omo é feita a 

incorporação dos tratados internacionais no ordenam ento jurídico 

brasileiro, ou seja, como eles ingressam e passam a  ter vigência em 

nosso país. Inicialmente, o trabalho busca conceitu ar brevemente os 

tratados, passando por suas características, seus r equisitos de validade 

e seus efeitos. Posteriormente, será feita a anális e de como eles 

ingressam no ordenamento jurídico brasileiro. 
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O direito internacional frente a interferência da d iversidade religiosa 

Carolina Longuin de Souza 

Ieda Evangelista de Sousa Pradela 

Lília Maria da Silva Garcia 

Fernanda Ferrari Pereira 

Matheus da Silva Queiroz 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tratará da influencia religiosa , não somente na 

política de um país ou na criação de um Estado inde pendente como no 

caso do Vaticano, mais versará no aspecto obscuro d esta influencia que 

causa conflitos armados e refletindo até mesmo no d ireito internacional, 

podemos citar como exemplo a empatia que culminou n os ataques as 

Torres Gêmeas, nos Estados Unidos em 2001, e recent emente a guerra 

civil instaurada no Iraque, onde muitas pessoas for am mortas a fim de 

servirem como exemplos do poder da religião predomi nante do país, 

que demonstram o que a intolerância à diversidade r eligiosa tem 

causado. O principal foco do trabalho é discutir o direito e a religião, 

pois estes temas nem sempre estão em consonância, t endo em vista 

que na religião islâmica, para seus seguidores os d ogmas são tidos 

como lei soberana, e não cabe contestação a estas d eterminações, eles 

desconhecem qualquer tipo de autoridade fora de sua  religião, até onde 

esta submissão a religião influência no direito, é até onde o direito a 
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liberdade religiosa é garantido, ao ser confrontado  com os direitos 

humanos e garantias individuais. São legitimas as a ções de terrorismo 

praticadas em nome da religião e de Deus, que se vo lta contra outros 

civis e até mesmo contra outros Países que se oponh am as práticas 

religiosas fanáticas. 
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Direito internacional dos refugiados 

Diely Daiane Moreira Portolani 

Rosemeire Batista de Almeida Galdino Correa 

Luciano Meneguetti Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Neste trabalho abordaremos as noções gerais de Dire itos Humanos, mas 

baseado no Direito Internacional dos Refugiados. A vivência de cada um 

em seus aspectos legais, sem que haja qualquer desp rovimento de seus 

direitos e deveres. A dignidade algo tão profundame nte necessário na 

vida de todos os indivíduos, resvalando-se das gara ntias assistidas em 

seu próprio país, mas sem este sítio em seu país de  origem resta-lhe a 

providência legal e garantia constitucional Univers al, que abriga todos 

os indivíduos dando-lhe direito a vida. Procurou-se  neste trabalho 

salientar os direitos provenientes de suas habilita ções completas, sem 

fazer-se valer de qualquer arbitrariedade no que ta nge a defesa do ser 

humano.  
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A responsabilidade penal do agente infiltrado em or ganizações 

criminosas 

Vitoria Aparecida de Almeida Rodrigues 

Tiago de Barros 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho objetiva abordar a responsabilidade pena l do agente policial 

que, estando infiltrado em organizações criminosas para reunir provas 

contra tais estruturas, pratica, durante a operação  de infiltração, 

condutas tidas como crime, tomando por base a lei v igente a respeito – 

lei 12.850/13. Para isso, serão inicialmente trazid os os conceitos legais 

vigentes de organização criminosa e da infiltração de agentes, 

pontuando brevemente, em seguida, os limites da atu ação do infiltrado, 

traçando, a partir disso, um parâmetro das hipótese s em que poderá 

ocorrer sua responsabilização penal por eventuais d elitos praticados. 
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A evolução da legislação sobre o crime organizado n o Brasil 

Iasmin Viana 

Vanessa Calligaris Medina Coeli 

Guilherme Corassi de Oliveira 

Thiago de Barros Rocha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

 A exposição do referido trabalho visa demonstrar a  evolução da lei de 

organização criminosa no Brasil, bem como demonstra r a 

constitucionalidade do órgão colegiado, as condutas  do Estado, tal 

como a colaboração premiada, a ação controlada, age ntes infiltrados e 

sua responsabilidade. Visa dar uma ampla noção da L ei 12850/2013, 

suas causas de aumento, agravantes e classificação do crime, 

demonstrando casos práticos para facilitar a compre ensão do tema. 
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A marginalização e a sua relação com o direito pena l 

Daniel Weiss Curti dos Reis 

Gabriel Weiss Curti dos Reis 

Henrique Verzenhasse Batista Farias 

João Vitor do Amaral Cunha 

Ivan Bianco de Oliveira Junior 

Marcelo Yukio Misaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho abordará o problema do individuo que, de vido a uma série de 

fatores, se marginaliza (fatores esses que serão ex postos no trabalho). 

Demonstraremos, logo mais, a relação dessa marginal ização com o 

direito penal. 
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Modalidades de crime organizado no Brasil 

Gabriela Hemina Salomão Esteluti 

Matheus Henrique Pulzato 

Renan Henrique Trindade 

Vítor de Alcântara Bueno 

Vitoria Aparecida de Almeida Rodrigues 

Thiago de Barros Rocha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem por escopo abordar as modal idades de crime 

organizado existentes no Brasil. Aspectos gerais, p rincipais legislações 

brasileiras aplicáveis e as quatro modalidades de c rime organizado, em 

concurso, em associação que existem em nosso sistem a 

hodiernamente: o delito de associação criminosa, pr evisto no artigo 288 

do Código Penal (antigo crime de quadrilha ou bando ); o delito de 

associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da  Lei 11.343/06-Lei de 

Drogas; o delito de associação para o genocídio, pr evisto no artigo 2º da 

Lei 2.889/56; o delito de constituição de milícia p rivada, previsto no 

artigo 288-A do Código Penal, e por fim, o delito d e organização 

criminosa, previsto e regulamentado no artigo 2º da  Lei 12.850/13. 
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O uso das provas ilícitas no julgamento das nulidad es processuais 

Mayara Zanateli Moro 

Patricia Passos Alves 

Fernanda Tobias 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Com este trabalho buscamos abordar o uso das provas  ilícitas no 

julgamento das nulidades processuais, abordando os princípios que 

envolvem este tema e refletindo quanto ao posiciona mento que deve ser 

tomado em um caso onde a única maneira de provar a inocência do réu 

é por meio do uso de provas ilícitas. Só é possível  resolver este conflito 

quando o princípio da proporcionalidade e o uso das  provas ilícitas no 

julgamento das nulidades processuais forem confront ados entre si. 

Após o confronto é possível concluir que as provas ilícitas são 

inadmissíveis, mas existirão casos em que apenas el as poderão 

solucionar um determinado crime devendo, portanto s er aceita, já que 

nenhum principio tem caráter absoluto.    
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Criminologia midiática 

Bárbara Caldas Cornacchione 

Carla Rebecca da Silva Bicharelli 

Ligia Yumi Kariyama 

Mara Luiza de Camargo Pedon 

Patricia Martines Evangelista 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho analisará os crimes que surgira m a partir dos meios 

de comunicação. Terá como objetivo evidenciar a inf luência que a mídia 

tem sobre o Poder Legislativo, bem como explanar a precipitação da 

elaboração de leis juntamente com a pressão da soci edade. 
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Estatísticas criminais, cifras negras e crimes de c olarinho branco 

Jéssica Nadine Faria Gonçalves 

Juliana Elisa da Silva 

Letícia Cristina Delben 

Thaine Araujo Lacerda 

Thiago de Barros Rocha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho visa expor como as estatísticas criminai s, as cifras negras e 

os crimes de colarinho branco se relacionam entre s i. A concepção da 

denominada cifras negras, seus antecedentes históri cos, a preocupação 

com a falta de dados para formulação de estatística s no qual passou a 

serem incorporados nas ciências criminais, os delit os convencionais do 

qual não é levado em consideração e nem se quer che ga a 

conhecimento do Estado. Estabelece um conceito para  os crimes de 

colarinho branco, seu surgimento, explica a diferen ciação de outra 

classe social e a sua elegância na forma de cometim ento crime que 

normalmente são contra o sistema financeiro, os asp ectos, e porque se 

torna tão difícil a punição do mesmo. 
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Criminologia midiática e suas leis penais 

Ana Flávia Sartori Aleixo 

Bárbara Garcia Botelho de Andrade 

Thiago Cristiano Martos Moreno 

Marcelo Yukio Misaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente estudo aborda a influência da mídia como  legitimadora do 

sistema penal, sob o enfoque de suas leis penais co mo símbolo dessa 

legitimação. A pesquisa consiste numa visão critica  da atividade 

desempenhada pelos meios de comunicação, analisando  suas 

características e sua influência na legitimação de discursos de política 

criminal. Essa abordagem transcorre pela observação  da relação entre a 

mídia e o direito penal, para extrair o substrato i deal de compreensão da 

criminologia midiática e seus efeitos sobre a camad a da população. 
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Aborto de anencéfalo  

Nayara dos Santos Arena 

Rafaela Simonatto de Oliveira 

Rodrigo Raimundo Alves 

Thairiane Miranda Couto 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O aborto em casos de anencefalia deixou de ser crim e com oito votos a 

favor e dois contra. Os Ministros do Supremo Tribun al Federal decidiram 

a favor da interrupção em mulheres gestantes de beb ês anencéfalos 

com assistência medica. A respeito desse tema é imp ortante definir o 

que é anencefalia e todos os seus desdobramentos. 
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Sumula vinculante 11 

Régis Anjos Falco 

Gustavo Henrique Stábile 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho visa expor o conceito e o conte údo da sumula 

vinculante do STF de numero 11 que dispõe sobre o u so de algemas.  
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Arma de brinquedo ou simulacro de arma de fogo gera  ou não gera a 

majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP? 

Fernanda Stabile Reato 

Lucas Santos Salviano Sousa 

Luciana Odorissio 

Renan Silva de Sousa 

Thais Cristina de Araújo Dantas Rodrigues 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O caput do art. 157, do CP, traz o roubo simples ou  propriamente dito. O 

nosso foco será o inciso I, do parágrafo segundo, d o referido artigo, o 

qual traz uma majorante de pena. Arma de brinquedo ou simulacro de 

arma de fogo gera ou não gera a majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do 

CP? Que a arma de brinquedo é suficiente para gerar  a grave ameaça é 

fato. Contudo, a majorante não segue a mesma sorte.  Não, atualmente. 

Uma arma gera um maior risco à vítima, podendo até matá-la, já a arma 

de brinquedo, não tem essa capacidade. Estamos trab alhando, portanto, 

com duas teorias, quais sejam, o princípio da lesiv idade e a teoria da 

imputação objetiva. Roubo com arma de brinquedo é, portanto, simples 

e não majorado. 
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Princípios constitucionais do processo penal 

Brenda Moelas dos Santos Casado 

Caroline Rodrigues de Souza 

Daniela da Costa Bispo 

Isadora Pirani 

Raíssa Ferraz Martins 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A Constituição deve ser o ponto de partida do opera dor do direito. 

Desse modo, este trabalho tem como objetivo, inicia lmente, verificar os 

principais princípios constitucionais que se aplica m ao processo penal. 

Tal tema, é muito importante, pois os princípios sã o o alicerce do 

Direito. Por isso qualquer estudo correto de uma di sciplina jurídica deve 

basear-se neles. Os principais princípios a serem e studados são: 

Princípio da Humanidade, Princípio da Legalidade, P rincípio da 

Igualdade Judicial, Princípio do Juiz e do Promotor  Naturais, Princípio 

do Devido Processo Legal, Princípio da Publicidade,  Princípio do Estado 

de Inocência, Garantia Contra a Autoincriminação, P rincípio do 

Contraditório e Ampla Defesa e o Princípio do Duplo  Grau de Jurisdição. 
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Prescrição virtual 

Daniela Silva Reis 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A prescrição antecipada, também chamada virtual, hi potética, projetada 

ou em perspectiva, não é prevista na lei de forma e xpressa, tratando-se, 

pois, de uma criação jurisprudencial e doutrinária.  A prescrição virtual 

leva em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao  réu, ou seja, a pena 

que seria, em tese, cabível ao réu por ocasião da f utura sentença. A 

parte da doutrina que defende tal modalidade de pre scrição baseia-se 

essencialmente na perda do direito material de puni r pelo Estado, já que 

faltará a este uma das condições para a propositura  da ação penal, qual 

seja, o interesse de agir, posto que não se alcança rá com a propositura 

da ação penal o resultado que dela se espera. A mai oria da 

jurisprudência, porém, não aceita a prescrição virt ual. 
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As consequências do descumprimento da transação pen al 

Carlos Augusto Lahr Nogueira 

Gabriela Luanda Tristante 

Giovana Pitondo Martini 

Leila de Freitas Sufen 

Rafaela de Lima Costa 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O tema aborda o dia-a-dia jurídico, pois o institut o da transação penal 

engloba os crimes de menor potencial ofensivo, que são a maioria dos 

crimes, os ditos "pequenos". A lei 9099/95 trata de  um procedimento 

muito rápido. A audiência é feita oralmente visando  a economia 

processual, fazendo com que os processos caminhem d e formal ágil. A 

transação penal é um acordo firmado com o MP e o ré u, este precisa 

cumprir determinados requisitos para fazer jus ao b enefício da 

transação penal. Normalmente o acusado paga um salá rio mínimo para 

alguma entidade carente, e com o pagamento total de ssa prestação 

pecuniária extingue-se a punibilidade do autor. Cas o contrário segue o 

processo normalmente e ele sofrerá as consequências  caso descumpra 

o acordo. 

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

207 

 

Noções sobre garantismo penal 

Carlos Augusto Lahr Nogueira 

Gabriela Luanda Tristante 

Giovana Pitondo Martini 

Leila de Freitas Sufen 

Rafaela de Lima Costa 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Há dois movimentos no Direito Penal, um é o Aboluci onismo e o outro o 

movimento Lei e Ordem. No abolicionismo a visão é e xtinguir o Direito 

Penal por completo. Já no movimento Lei e Ordem a v isão é de o 

individuo ser punido severamente e o Direito Penal ser aplicado ao 

extremo. O Garantismo Penal é uma teoria criada por  Luigui Ferrajoli, é 

um modelo de direito consistente em uma liberdade r egrada, sendo um 

meio termo dentre esses dois polos tão opostos, ass im tentando 

alcançar a harmonia no Direito Penal, busca à garan tia dos direitos 

humanos, evitando excessos e garantindo uma proteçã o eficaz do 

Estado em relação ao réu. É importante frisar que o  Garantismo é 

diferente do Abolicionismo, pois o Garantismo não c omporta a carência 

de regras. 
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A garantia constitucional do direito ao silêncio 

Brenda Moelas dos Santos Casado 

Caroline Rodrigues de Souza 

Daniela da Costa Bispo 

Isadora Pirani 

Raíssa Ferraz Martins 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho vem discutir a garantia constit ucional do direito ao 

silêncio. O direito ao silêncio foi eleito à catego ria de garantia 

fundamental na CF/88, em seu art. 5º, inciso LXIII.  Esta garantia implicou 

na posterior alteração do artigo 186, do Código de Processo Penal. 

Entretanto, com alteração para o sistema acusatório , atualmente, 

associado ao princípio da presunção de inocência, p revisto no artigo 5º, 

inciso LVII da Constituição Federal, se o acusado n ão responder às 

perguntas do magistrado, este não poderá entender q ue houve 

confissão ficta ou presumida, tal como ocorria anti gamente. Desse 

modo a inclusão de tal direito em nossa CF represen ta importante 

conquista, voltada a combater desmandos muitas veze s praticados por 

autoridades. 
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Função social da pena privativa de liberdade 

Emerson Melega Bernardinelli 

Marcos Vinícius Pomaro 

Stella Mirian Alves da Silva 

Thiago de Barros Rocha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Com o presente trabalho o grupo tem por objetivo ab ordar a função de 

reintegração social da pena privativa de liberdade,  analisando a 

efetividade dos meios e tratamentos ressocializador es relacionados à 

privação de liberdade, de forma a expor seu aspecto  histórico e social, já 

que atualmente vivemos, de maneira clara e escancar ada uma 

verdadeira revolução carcerária comandada por bandi dos de alta 

periculosidade. Isso impede a pena privativa de lib erdade de cumprir 

sua função social, que é a intimidação, a ressocial ização e a integração. 

Assim, de forma a analisar a questão da disfunção s ocial da pena 

privativa de liberdade, buscamos mostrar como é vál ida a reintegração 

social e como ela é importante dado o fato de viver mos em sociedade. 
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Excesso na legítima defesa 

Eliete Amanda Cardoso Sartório 

Lara Ludimila Alencar Antunes 

Patricia Passos Alves 

Thiago e Barros Rocha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trablho tem como finalidade analisar a legítima d efesa e seu excesso. 

Traz os tipos e requisitos de legítima defesa, tipo s de excesso, aspectos 

objetivos e subjetivos da causa de exclusão de ilic itude e a evolução 

histórica na legislação, que nem sempre fez previsã o do excesso da 

legítima defesa. No mais mostrar que a legítima def esa é inerente ao 

homem, responsabilizando o agente por sua conduta e xcessiva.   A 

excludente da ilicitude, não pode servir de alvo pa ra eventuais excessos 

do autor, que venham a extrapolar os limites do nec essário para a 

defesa do bem jurídico, do cumprimento de um dever legal ou do 

exercício regular do direito, responsabilizando-o, caso restem 

verificados seu dolo ou sua culpa. Nesse sentido é a regra do parágrafo 

único do artigo 23 do Código Penal. 
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Direito penal do inimigo: noções gerais e inconstit ucionalidade do 

instituto 

Paulo Arthur Germano Rigamonte 

Marcelo Yukio Misaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem como escopo esboçar o Direi to Penal do 

Inimigo e suas noções básicas, discutindo, ao final , sobre a 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tem a, expondo-o na 

seguinte ordem: 1) conceito de Direito Penal do Ini migo; 2) os 

fundamentos do instituto; 3) como deve ser tratado o inimigo pelo 

Estado e o significado da pena a ser aplicada; 4) c ríticas e reações 

doutrinárias; 5) a inconstitucionalidade do Direito  Penal do Inimigo. 
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Criminologia clínica e aplicação da pena adequada 

Gabriel Mandarini Gonzaga 

Geovanna Okamoto de Novaes 

Jéssica dos Santos Pin 

Pedro Henrique Wilfer Araujo 

Thayla Camila Carneloço 

Marcelo Yukio Misaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A criminologia clínica é o ramo da criminologia que  analisa o homem 

criminoso em um conceito total do homem sem levar e m conta suas 

atitudes criminosas, dissecando-o nos mais minucios os elementos e 

dimensionamentos de sua estrutura psíquica além de sua constituição 

bio psicossomática. Procura entender as origens do indivíduo 

analisando a construção de sua moral, ética e cívic a confrontando-as 

com a realidade construída  ao seu redor. Busca tam bém compreender 

as raízes de suas disfunções do que é considerado c orreto pelo 

agrupamento social do qual faz parte e demonstra su a realidade 

construída através de ações tipificadas no Direito Penal. 
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Criminologia midiática  

Fernando Augusto Castilho Torres 

Tatiane Alves de Souza 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Há muitos anos estamos assistindo no Brasil ao espe táculo midiático 

promovido pelo populismo penal que explora à exaust ão o 

"catastrófico", o "sanguinário", o "aberrante", hav endo amplo apoio 

popular a essa hiperdimensão dos fatos, com a ediçã o de fotos 

chocantes, que incrementam a cultura do medo e da v iolência.      A 

televisão, um dos maiores meios de comunicação de m assa, é um dos 

principais formadores da opinião da coletividade. C om base em 

informações, muitas vezes errôneas, grande parte da s pessoas 

considera-se legitimada para abordar questões de or dem penal, 

processual penal e política criminal.      Assim, f ica claramente 

demonstrado que a mídia configura parte integrante do poder do 

sistema penal, já que tem uma força atualmente defi nida como 

"populismo penal midiático", sendo responsável por criações 

legislativas "às pressas" que vão de encontro com a s garantias 

constitucionais.      Segundo Zaffaroni, a comunica ção produzida pela 

mídia no que tange aos fatos criminosos se configur a numa espécie de 

"criminologia midiática", que tem como principal me io técnico a 

televisão para propagar o discurso do neopunitivism o. Na visão desse 

jurista, os críticos mais radicais e precisos sobre  a televisão são Giovani 

Sartori e Pierre Bourdieu. Ele afirma que para Bour dieu a televisão é o 

oposto da capacidade de pensar, enquanto que Satori  desenvolve a tese 
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de que o homo sapiens está se degradando para um ho mo videns por 

culpa de uma cultura exclusivamente de imagens". 
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 A medida de internação e a sua (in)eficácia 

Ana Carolina de Souza Sapatera 

Letícia Velasques Sapatera 

Lóide Rosa Lulho 

Maria Carolina Martins de Oliveira 

Thiago de Barros Rocha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar o Es tatuto da Criança e o 

do Adolescente, especificamente o Titulo III - Capi tulo IV deste estatuto, 

bem como abordar os motivos principais que levam a delinquência no 

Brasil e os meios que possam amenizar esse problema . De forma 

sucinta apresentaremos a origem histórica das medid as socioeducativas 

até a chegada do ECA, bem como os princípios que re gem os artigos 

mencionados acima. Concluindo-se assim acerca da ef icácia das 

medidas adotados por este estatuto e quais são os í ndices de 

reincidência dos menores em nosso país. 
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Inexigibilidade de conduta diversa do agente infilt rado 

Akhenaten Filipe Zucon Cabrerizo 

André Luís da Costa Baptista Marconi 

Natalia Bergamasco Minervino 

Natália Parolari Rodrigues 

Thiago de Barros Rocha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho visa um estudo detalhado das si tuações envolvendo 

a conduta do agente policial durante o expediente i nvestigativo 

envolvendo os crimes praticados pelas organizações criminosas. Em 

suma, a lei 12.850/2013, dentre outras inovações pr áticas trazidas tanto 

para a área penal, como para área processual penal,  introduziu a 

possibilidade de infiltrações de agentes policiais no grupo criminoso 

articulado, com vistas a facilitar e tornar mais ef icaz o combate a este 

tipo de prática criminosa sistematizada. Todavia, a  introdução de tal 

instituto trouxe consigo discussões dos mais variad os gêneros, sendo 

que, no presente trabalho se verificará a responsab ilização do agente 

policial infiltrado pela prática delitiva realizada  durante o período de 

infiltração. 
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Princípio da reformatio in pejus indireta 

Franciely Loyze os Santos Cunha 

Gabriela Souza Bertozzi Oliveira 

Thaise Oliveira da Silva 

Carlos Paschoalik Antunes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Esse princípio trata de que uma vez anulada a decis ão recorrida em 

recurso exclusivo da defesa, o juiz não poderá agra var a situação do 

acusado ao proferir nova sentença. Sendo que ele po ssui algumas 

questões, como sua aplicação nos casos de incompetê ncia absoluta, 

que é cercada por duas correntes e também sua aplic abilidade no Júri. 
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Garantismo penal e o princípio da dignidade da pess oa humana 

Gabriel de Caires Lucena 

Glícia Gandra de Oliveira 

Thiago de Barros Rocha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho possui o objetivo de abordar de  maneira 

simplificada as Teorias de Minimização do Poder Ins titucionalizado, 

fundamentadas no Princípio da Dignidade Humana e no s 10 axiomas de 

Luigi Ferrajoli, os quais trazem garantias com a fi nalidade de maximizar 

a liberdade humana e minimizar o poder punitivo do Estado. A partir 

dessa discussão, faz-se necessário breve análise de sses assuntos sob a 

ótica da sociedade brasileira atual.   
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Criminologia midiática 

Alex Yosuke Araujo Yamasaki 

Fabiano Barsagui 

Felipe Kazuo Catelan Yano Issayama 

Thiago Rodrigues de Oliveira Grossi 

Saulo Roberto Roveri 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a evo lução histórica da 

influência social da mídia, analisando o domínio qu e esta exerce sobre 

os poderes judiciário e legislativo, e culminando n o seu alcance sobre o 

direito penal brasileiro, em seus diversos aspectos , suas 

consequências, e o modo como se dá. 
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A redução da maioridade penal 

Aline Nankita Batista Camargo 

Aline Umberto de Aquino 

Camila Dall'oca de Oliveira 

Elizama Santos Alves 

Leonuza Lopes Lisboa 

Carlos Paschoalik Antunes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Em suma, a maioridade penal propicia questionamento s que vão muito 

além da redução da idade do menor. A criança e o ad olescente que 

atualmente ingressa no mundo do crime perde mais do  que sua própria 

liberdade, perde sua infância, seus sonhos enfim vi ve num mundo sem 

destino. Nesse sentido cria-se um ciclo onde ingres sa no vício como 

algo normal fosse, encara o mundo do crime, depara- se com a prisão 

considerada centro de internação para menores e mui tas vezes acaba 

com a morte, num sistema de represarias sociais. Ca berá ao Estado 

oferecer dois papéis clássicos para melhoria de qua lidade desses 

jovens a estrutura e oportunidades para os adolesce ntes brasileiros.  É 

tirar os jovens da rua e qualificando como cidadãos . 
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O direito penal do inimigo 

Camila Graneli Lopes 

Maria Paula do Nascimento Favari 

Thiago de Barros Rocha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O inimigo é aquele que rompeu seus vínculos com a s ociedade, 

retornando a um estado de natureza. Estando neste e stado qualquer 

medida que venha a ser tomada contra ele, a fim de neutralizá-lo é 

aceitável. As leis que aplicam-se aos cidadãos e ao  Estado, estão 

dispensadas em relação ao inimigo. Sendo desenvolvi do este conceito 

por Gunther Jakobs, sendo apresentado e confrontado  com a prevenção 

geral positiva da pena, sendo apresentado então a e xposição do 

pensamento deste autor. 
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Os crimes de contrabando e descaminho e o advento d a Lei 13.008/2014 

Ana de Castro Mantovani 

Andreza Yara Santini 

Pedro José Montilha Junior 

Shaira Arroio de Araújo 

Thiago da Silva Rodrigues 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho busca abordar as significativas  alterações trazidas 

no Código Penal pelo advento da Lei nº 13.008/2014,  que modificou os 

crimes de contrabando e descaminho antes tipificado s apenas no artigo 

334 do CP. Será abordado também, de modo sucinto, a s principais 

mudanças feitas pelo legislador na referida lei e s uas características. A 

respeito do tema, será feita uma breve conceituação  de ambos os crimes 

diferenciando-os entre si, expondo as suas peculiar idades e adentrando 

nas penas impostas no Código Penal, além de mencion ar sobre o 

concurso dos crimes e o Princípio da Insignificânci a. Portanto, este 

trabalho visa abordar os aspectos importantes do te ma escolhido, 

buscando esclarecer alguns pontos controvertidos da  matéria, focando 

nas mudanças decorrentes da nova lei 
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O crime à luz da teoria da frustração-agressão, pel o sentimento de 

injustiça e as técnicas de neutralização 

Beatriz Gon Ribeiro 

Mariana Mazieiro Serrano 

Nathália Núbia Pavão 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem o objetivo de conceituar e expor sobre as 

teorias da frustração-agressão e como esta se manif esta no ser humano. 

Ademais, demonstraremos como o sentimento de injust iça pode ser 

caracterizado como um fator influenciável na prátic a de uma conduta 

delitiva. No que concerne às técnicas de neutraliza ção, demonstraremos 

como são utilizadas para neutralizar as condutas cr iminosas. Por fim, 

traremos a teoria à realidade, com a exposição de c asos concretos. 
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Responsabilidade penal nas lesões decorrentes da pr ática desportiva 

Daniel Abrantkoski Balbino 

João Paulo Sarausa Martins da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho tem como objetivo disseminar o conhec imento sobre o 

tratamento jurídico dado às lesões causadas na prát ica dos mais 

variados desportos. Assunto este que implica na elu cidação da 

divergência que existe acerca de duas correntes, um a defende que a 

responsabilidade penal só é devida nos casos de ext remo excesso 

doloso, e a outra, tem como premissa substancial a responsabilidade 

penal em praticamente todos os excessos. Para sair do plano 

meramente teórico e ter uma visão do plano prático,  esta obra trará 

jurisprudências esclarecedoras. 
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Lei de organizações criminosa - lei 12.850/13: da i nfiltração de agentes 

Jéssica Carreto Eguchi 

Jéssica Pantaroto Pereira 

Lívia Sugayama Trentin 

Mariana Dias Brumato 

Thiago de Barros Rocha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Leis anteriores não previam consequências jurídicas  dos atos de 

infiltração, deste modo, a lei 12.850/13 tem como o bjetivo suprir essas 

lacunas. Portanto, temos por objetivo demonstrar co mo é o processo de 

infiltração e, ainda, discutir acerca da validade c onstitucional de tal 

instituto.  
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Família mosaico e suas implicações a respeito da su cessão 

Luiz Gustavo de Oliveira Berne 

Diogo Colombo Borela  

Vinícius Zacarias 

Rhonny Petherson Munhoz 

Heitor Barbosa Souza 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba – UNITOLED O 

 

A Família mosaico é aquela que a mãe, ou o pai tem um filho (a) de outro 

relacionamento, contudo, na constância da vida caso u-se novamente e, 

teve filho. Nesse sentido como ficaria a herança pa ra o filho que não 

veio desse casamento? É possível tal filho herdar o s bens desse novo 

casal? 
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Seletividade dos criminosos e dos crimes pelas inst âncias de controle 

(ministério público, polícia e judiciário).  

Enio Gonçalves  

Gabrielly Aydar Thiede Pereira 

Nathaly Fernanda de Lima 

Ana Laura Leal Medeiros 

Aurelina Aparecida de Oliveira Costa 

Thiago de Barros Rocha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A criminologia crítica se atenta para o controle so cial do crime. Sendo a 

classe inferior a mais prejudicada. Tendo em vista,  o papel em que a 

mídia tem no controle da sociedade, que tem a manip ulação como fonte 

influenciadora da sociedade. Seletividade essa que deixa impune alguns 

crimes de “colarinho branco”, enquanto os crimes co metidos pelas 

camadas mais baixas, dificilmente, serão deixados i mpunes. As formas 

detentoras do controle coercitivo são a Policial, M inistério Público e o 

Judiciário, chamadas de instâncias formais, e as in formais são as 

escolas, famílias e opinião públicas, quando as ins tâncias informais do 

controle social fracassam, entram em funcionamento as instâncias 

formais, que atuam de modo coercitivo e impõem sanç ões 

qualitativamente distintas das sanções sociais. 
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Teorias da ação no direito penal e suas principais controvérsias a 

respeito da sua aplicabilidade. 

Luiz Gustavo de Oliveira Berne 

Henrique André Rodrigo  

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

Desde Von Lizst, que iniciou a historia do direito penal com a teoria 

causal - naturalística, passando por outras teorias , até chegar Roxin,  

que é o criador da teoria da personalidade da ação e, sua atuais 

controvérsia, abordaremos as teoria da ação. Será q ue é importante o 

conceito de ação discutido por maior parte da doutr ina? A resposta é 

negativa, pois o problema não esta vinculado na ide ia de ação, e sim 

remonta em outras áreas do direito. Nesse sentido a dentraremos no 

tema e percorreremos a história das teorias DBA açã o. 
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Requisitos da sentença penal condenatória 

Aline Reges 

Shérida Azedo Generoso 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A sentença é ato por excelência do juiz, que decide  ou não o mérito da 

causa ao menos em primeira instância, em suma é a d ecisão que 

condena ou absolve o réu. Embora a sentença seja um a decisão do 

magistrado, como forma de prestação jurisdicional, com objetivo de 

solucionar a lide existente entre as partes, ela so mente faz coisa julgada 

quando esgotado os recursos inerentes ao Ministério  Público e a 

Defesa, ou seja, quando houver o trânsito em julgad o da decisão. A 

sentença condenatória é aquela que reconhece a resp onsabilidade 

criminal do acusado, ainda que parcialmente, lhe im putando uma pena 

em decorrência do descumprimento de uma norma previ sta, aplicando 

sanções ou até mesmo restrições de direito, com for ma de punição do 

Estado. Para que a condenação não seja passível de anulação, ela deve 

estar fundamentada em comprovação de autoria e mate rialidade do 

delito. Não obstante a fundamentação, a sentença pa ra produzir efeitos 

jurídicos, deverá ser precedida de requisitos impos to pela lei para que o 

ato tenha validade, que se não respeitados acarreta rá a nulidade do 

julgado. 
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A teoria da subcultura delinquente e os atos infrac ionais 

Ana Paula dos Santos Rolin 

Bruna Lovezuto Costa 

Camila Shimada Paes 

Jade Lais de Sousa 

Natália Cândida Fontoura 

Marcelo Yukio Misaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A teoria trata da relação lógica-jurídica existente  entre os grupos 

subculturais, denominados, delinquentes juvenis, co m os atos 

infracionais pelos mesmos praticados. Ademais, o gr upo exerce 

influência sobre o indivíduo que pratica o ato deli tivo a fim de alcançar o 

status e o reconhecimento pelos integrantes da subc ultura. Dessa 

forma, a lei prevê sanções nas quais a criança ou o  adolescente serão 

submetidos, são elas, respectivamente, medidas prot etivas, bem como, 

as socioeducativas.  
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O direito penal do inimigo e o sistema penitenciári o 

Guilherme Viana 

Layla Bossóe Flores 

Rafaela dos Reis Carvalho 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Análise das características do sistema prisional e das penas aplicadas, 

bem como sua influência no indivíduo, com vistas a sua ressocialização. 

Questionamentos a cerca princípios penais no tocant e à prisionalização 

do indivíduo e seus efeitos à sociedade. Teoria do Direito Penal do 

inimigo sob o olhar do seu precursor Günther Jakobs . Também traz a 

baila as características do Garantismo Penal. O tra balho busca 

promover o questionamento sobre a real finalidade d o encarceramento 

dos indivíduos e a segregação que o Estado faz quan do na divisão dos 

presos. 
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Erro de tipo e erro de proibição 

Andressa Letícia Cristina Barbosa Machado 

Letícia Viola 

Carlos Paschoalik Antunes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho abordará os institutos do Erro de Tipo e do Erro de 

Proibição (artigos 20 e 21, do Código Penal) que, e mbora não seja de 

alta complexidade, levam os acadêmicos a terem gran des dificuldades 

no momento de analisar casos práticos. Dessa forma,  o trabalho visa 

expor de maneira dinamizada tais institutos, defini ndo-os, apresentando 

seus efeitos e classificações.  O principal foco se rá analisar fatos do 

cotidiano que possam ensejar a aplicação de tais di scriminantes, bem 

como verificar recentes acórdãos e doutrinas a resp eito do assunto e 

consequentemente auxiliar os alunos no estudo da Te oria Geral do 

Direito Penal. 
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Um novo modelo do sistema penitenciário 

Jade Lais de Sousa 

Marcelo Yukio Misaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O projeto de estudos tem como escopo ressaltar as c aracterísticas de 

um Centro de Ressocialização, mais especificamente,  o Centro de 

Ressocialização de Araçatuba - SP. A saber, a expos ição envolverá os 

métodos utilizados e desenvolvidos pela ONG regulam entadora do 

Centro de Ressocialização de Araçatuba, a CRISEP, q ue atua na busca 

da ressocialização do indivíduo através dos chamado s grupos 

operativos. Ademais, as oportunidades oferecidas ao  reeducando, tais 

como, trabalho e estudos, servidos não apenas como meio de remição 

de penas, todavia, como valorização humana e, reins erção do 

ressocializando na sociedade. E, por fim, por meio de índices, 

diferenciarei aspectos do sistema penitenciário com um com o novo 

modelo supracitado. 
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Torcidas organizadas: novas proposições para a dimi nuição de conflitos 

e para um futebol melhor. 

Bárbara Lie Honda 

 Vagner Luiz Gonçalves dos Santos 

Thiago de Barros Rocha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

  Sem a torcida o futebol não seria o esporte mais popular e mais 

praticado no Brasil. Contudo, quando falamos de tor cidas organizadas 

logo pensamos em violência nos estádios e na impuni dade, pois alguns 

de seus integrantes se preocupam mais em promover a  violência do que 

incentivar o seu time. Para que esta situação mude é preciso recorrer ao 

Direito Penal e também elaborar novas estratégias p ara o combate desta 

violência, com a união de vários órgãos do Estado, juntamente com os 

clubes de futebol. Só assim voltaremos a ter paz no s estádios e fora 

deles. 
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Da eficácia das medidas socioeducativas aplicadas a o adolescente 

infrator como óbice à redução da maioridade penal 

Guilherme Viana 

Rafaela dos Reis Carvalho 

Layla Bossóe Flores 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O ECA prevê que, ainda que a criança e o adolescent e cometam atos 

equiparados a crimes, devem ser protegidos, cabendo  ao Estado à 

função de protegê-lo para que não reincida. Ao adol escente que cometer 

ato equiparado à conduta penalmente tipificada serã o aplicadas medidas 

socioeducativas. Portanto, reduzir a maioridade pen al e inserir o 

adolescente ao sistema penitenciário brasileiro ser ia o mesmo que 

graduá-lo no crime, o que certamente traria prejuíz os irreversíveis 

aquele indivíduo em formação que não foi educado co rretamente, mas 

tão somente no mundo criminal. As medidas socioeduc ativas são 

instrumentos eficazes para alcançar a efetiva reedu cação e reintegração 

social do adolescente infrator, portanto, não deve o Estado suprimir o 

direito de educá-lo para posteriormente castigá-lo.   
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Teoria do domínio do fato 

Ana Ligia Massuia 

Beatriz Soares Carvalho 

Jéssica Karoline Drigo 

Thiago de Barros Rocha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O popularmente conhecido como “mensalão” - Ação Pen al 470 - julgado 

pelo Supremo Tribunal Federal, repercutiu não só em  toda a sociedade 

brasileira, mas também no exterior. O que chama ate nção em tal julgado 

foi o uso da “Teoria do domínio do fato”, desenvolv ida por um dos mais 

importante penalista mundiais, Claus Roxin. Tal teo ria se trata de uma 

elaboração superior às teorias até então conhecidas , que distingue com 

clareza autor e partícipe, admitindo com facilidade  a figura do autor 

mediato, além de possibilitar melhor compreensão da  coautoria. O 

âmbito de aplicação da teoria do domínio do fato, c om seu conceito 

restritivo de autor,se limita aos delitos dolosos. Somente nestes se pode 

falar em domínio final do fato típico. 
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“Lavagem de dinheiro”: premissas políticas e conseq uências jurídico-

penais das políticas públicas de seu enfrentamento no Brasil 

Douglas Borges de Vasconcelos 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro  

 

O presente estudo tem por escopo analisar as premis sas políticas e as 

consequências jurídico-penais da política brasileir a de combate à 

"Lavagem de Dinheiro". Numa vertente inicial, o enf oque recairá sobre 

os influxos do hard law, tendo por marco a Convençã o de Viena de 

1.988. Noutro giro, voltar-se-á ao plano do soft la w, com o GAFI (Groupe 

d´Action Financière), que uniformiza as reformas le gislativas e 

regulatórias no âmbito interno dos países imersos n a economia 

globalizada. Destarte, serão identificadas as conse quências emanadas 

desses paradigmas, com a apreciação da Lei nº. 9.61 3 de 1.998, primeira 

lei brasileira sobre o tema, e das transformações ( e perversões) 

emanadas de sua alteração (Lei nº. 12.683 de 2.012)  
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Delitos por acumulação e reforço penal da norma adm inistrativa 

Douglas Borges de Vasconcelos  

Vicente Greco Filho 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro  

 

O presente estudo tem por objetivo analisar o conce ito de “delitos por 

acumulação”, e seus influxos no reforço penal da no rma administrativa. 

Tal construção teórica está ligada à ideia de puniç ão de condutas que 

isoladamente demonstram-se irrelevantes ao direito penal, mas que, 

cumuladas, acabam por acarretar dano, ou perigo de dano, para 

determinados bens jurídicos. Para a melhor compreen são do tema, far-

se-á exposição das premissas da temática, que origi nou-se da noção de 

accumulative harms (contida na obra de Joel Feinber g - EUA), e foi 

dogmaticamente aprimorada nos escritos de Lothar ku hlen (Alemanha), 

que difundiu a noção de kumulationsdelikt para fins  operacionais do 

§324 do StGB.  
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Lavagem de dinheiro, dolo eventual e a “teoria da c egueira deliberada”: 

análise de sua aplicabilidade na perspectiva brasil eira 

Douglas Borges de Vasconcelos  

Vicente Greco Filho 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro  

 

O presente estudo enfrenta a questão inerente a apl icabilidade, ou não, 

da teoria da “cegueira deliberada” aos crimes de la vagem de dinheiro. 

Para tanto, demonstrar-se-á que – de 1.998, com a e dição da Lei nº. 

9.613, até meados de 2.012 – era rara a manifestaçã o doutrinária (ou 

jurisprudencial) que legitimasse a possibilidade de  aplicação da mesma 

ao delito de lavagem de dinheiro, com a promoção da  imputação por 

dolo eventual. Todavia, com a promulgação da Lei nº . 12.683 de 2.012, 

houve a supressão da expressão “que sabem serem”, q ue fechava a 

interpretação do artigo 1º, §2º, da Lei 9.613 de 2. 012, e assim, ensejou 

celeuma acerca da aplicabilidade, ou não, da “teori a da cegueira 

deliberada”, que – em suma – equipara os efeitos da  responsabilização.  
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A diferença entre calúnia e denunciação caluniosa 

Aline Reges 

Shérida Azedo Generoso 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Ambos os delitos estão tipificados no código penal,  enquanto a calúnia 

trata-se de crime contra a honra, o qual o agente i mputa a prática de um 

crime a uma pessoa, sabendo que o delito não ocorre u, ou ainda, que 

não foi cometido por aquela pessoa. A denunciação c aluniosa é crime 

praticado contra a Administração da Justiça, onde o  agente atribui a 

prática de um falso delito a uma vítima, e leva ao conhecimento das 

autoridades dando instauração a procedimentos, inve stigações ou 

processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

241 

 

Lei 12.403/11 - nova lei de prisões 

Carla Andressa do Nascimento 

Jefferson Jorge da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A partir da análise e leitura de artigos, livros e documentos eletrônicos, 

verificou-se que com a criação da Lei nº 12.403/11 houve uma 

considerável preocupação em tornar a prisão a ultim a ratio. Ao longo 

dessa pesquisa é possível notar que o legislador te ntou incutir na mente 

da população brasileira que a mesma vigorará a fim de minimizar os 

problemas para o Estado, principalmente no que tang e a superlotação 

carcerária, e para a sociedade em relação à seguran ça pública no país. 

Mas, desde a sua entrada no ordenamento jurídico o Estado não 

consegue realizá-la com efetividade, pois falha mui to quanto a 

fiscalização do cumprimento das medidas cautelares impostas, por 

exemplo, em relação ao monitoramento eletrônico. De ste modo, há 

questionamento quanto a efetividade dessas medidas cautelares. 
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Suspensão condicional da pena, um benefício ou um c astigo? 

Haila Cristina Habes 

Luiz Carlos Rocha 

Thiago de Barros Rocha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar aos inte ressados uma 

discussão sobre a suspensão condicional da pena e a nalisar se a 

mesma é um benefício ou um castigo imposto ao réu. Esta é uma 

medida de política criminal, sendo possibilidade al ternativa de 

cumprimento de pena, que fica suspensa durante perí odo determinado 

enquanto o condenado cumpre as condições estabeleci das pelo juiz. 

Por outro lado não parece ser pena, pois estas estã o definidas no 

próprio código penal e a suspensão condicional da p ena é medida 

destinada a evitar a aplicação de uma delas (pena).  
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Incredibilidade do sistema jurídico brasileiro - co mo chegamos até aqui? 

Paulo Sérgio Dias Ribeiro 

Angela Inês Liberatti 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A credibilidade das instituições é de extrema impor tância para a 

manutenção de todos os governos democráticos. No ju diciário, o 

pensamento dialético proporciona a tese de que a se ntença vem punir a 

transgressão de uma regra ou a violação de um direi to. Entretanto, 

observada a percepção de que a justiça não é acessí vel, “justa” ou 

linear, há a construção de uma antítese, que gera a  perda de fé pública. 

Assim, a síntese é o forte sentimento de impunidade  e insegurança 

jurídica gerada. Neste trabalho, veremos como chega mos até aqui, a 

partir da promulgação da nova constituição de 1988,  onde uma maior 

evocação da sociedade por direitos e novos princípi os de normatização 

jurídica não alteraram essa realidade. 
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Direito penal do inimigo 

Grazielle da Costa Alves 

Isabela Calsavara 

Larissa de Barros Padilha 

Ronaldo Pombal da Silva 

Carlos Paschoalik Antunes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Direito penal do inimigo é uma teoria enunciada por  Günther Jakobs, 

doutrinador alemão que a sustenta desde 1985 com ba se em políticas 

públicas de combate à criminalidade interna e/ou in ternacional. A tese 

de Jakobs está assentada em três pilares: antecipaç ão da punição; 

desproporcionalidade das penas e relativização e/ou  supressão de 

certas garantias processuais; criação de leis sever as direcionadas à 

clientela (terroristas, delinquentes organizados, t raficantes, criminosos 

econômicos, dentre outros) dessa específica engenha ria de controle 

social. O inimigo representa aquele que rompeu seus  vínculos com a 

sociedade, retornando a um estado de natureza. As l eis que aplicam-se 

aos cidadãos e ao Estado, estão dispensadas em rela ção ao inimigo. 
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Vitimização 

Aline Nankita Batista Camargo 

Aline Sampaio da Silva 

Amanda dos Santos Yanaze 

Eloisa Martins Reckelberg 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

É fato público e notório que o sistema penal estigm atiza e exclui 

pessoas. A atuação seletiva da justiça criminal cri a e reforça as 

desigualdades sociais, o sistema criminal rouba o c onflito das partes 

diretamente envolvidas, estigmatizando-as como "del inquente" e 

"vítima". A pena imposta pelo Estado perde sua legi timidade porque não 

guarda nenhuma relação com a pessoa efetivamente pr ejudicada no 

conflito. A vítima sofre o mesmo processo de privaç ão de identidade que 

o delinquente; suas expectativas não são levadas em  conta. Por vitima 

se entende como é aquele indivíduo que sofre ou foi  agredido de alguma 

forma por uma infração criminal praticada por um ag ente. A vitimização 

possui três fases, segundo a primaria a secundaria e a terciária. 
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Lei 10.826/03: uma análise sistêmica crítica o aces so às armas de fogo e 

a ineficácia da política do desarmamento  

Marco Aurélio Borges Conde 

Jéssica Silva Soares 

Diego Gustavo Pereira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Através do estudo da Lei 10.826/03 ficou evidente o  enrijecimento da 

norma especial, com o advento do Estatuto do Desarm amento, que visa 

diminuir a quantidade de crimes violentos com o emp rego da arma de 

fogo. A Política Pública do Desarmamento mostrou-se  ineficiente, 

através de resultados insatisfatórios constatados a través de altos 

índices de violência no país. Além de dificultar o acesso do cidadão às 

armas de fogo, impondo-lhes requisitos de ordem Obj etiva e Subjetiva. 

O requisito Subjetivo tráz um conceito vago, na qua l se trata da efetiva 

necessidade do armamento, que acarreta arbitrarieda des na esfera dos 

direitos fundamentais, impedindo o alcance pleno da  legítima defesa, 

meio hábil e idôneo para a defesa do direito à vida . 
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Direto penal e pobreza 

Amira Kassem Hajoul 

Tamires Junqueira 

Marcelo Yukio Misaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho visa abordar alguns aspectos de  Direito Penal e a 

descriminalização que o ocorre sobre os pobres, con tudo ainda, no 

contexto histórico do Brasil. A propósito, tem por finalidade discernir a 

relação entre ambos os assuntos, ressaltando, a sab er, as 

consequências advindas de tais manifestações de pre conceito sobre a 

pobreza, até mesmo, o olhar que a sociedade tem sob re os pobres. O 

projeto de pesquisa tem como escopo apresentar índi ces referentes a 

essa descriminalização embasado em acontecimentos d a sociedade 

atual, mesmo que tal preconceito não seja algo novo .  
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Breve explanação sobre o garantismo penal 

Denilson de Souza Gomes 

Gabriela Gonzaga da Costa 

Larissa Juliana de Oliveira Nogueira 

Thiago de Barros Rocha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O garantismo penal significa dizer que o garantismo  protege aquilo que 

é positivado, escrito no ordenamento jurídico, isso  significa privilégios e 

isenções que a constituição federal confere aos cid adãos.  
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Análise das perspectivas do ativismo judicial com a  súmula 443 dos 

portadores de HIV e os reflexos no âmbito do direit o penal 

Alaor Fernandes da Costa 

Bruno Félix de Paula 

Gabriela de Oliveira Fanhani 

Juliana Kelly de Freitas Souza 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho científico tem como condão discutir a co nduta do magistrado 

do Direito do Trabalho diante do Ativismo Judicial da súmula 443, que 

trata sobre a relação de emprego do portador de HIV , considerando se 

foi uma conduta correta e abordando o aspecto histó rico e a origem 

desse determinado ato proativo. Assim, há posiciona mentos contrários 

e favoráveis na doutrina sobre a criação desta Súmu la. Além disso, os 

reflexos que a lei nº. 12.984/14 que foi objeto do citado ativismo no 

âmbito do Direito Penal trouxe sobre o portador do vírus HIV, mostrando 

os pontos negativos e positivos de tal atuação do l egislador. 
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O princípio da coculpabilidade e suas vertentes no direito pátrio 

Rodrigo de Oliveira 

Taís Coutinho Modaelli 

Thiago de Barros Rocha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Quando o Estado falha, o que se espera senão a deli nquência? 

Analisando essa questão, juntamente com a seletivid ade do direito penal 

brasileiro, será apresentado o fundamento do presen te trabalho, 

conectando-se o princípio da coculpabilidade com os  princípios e 

garantias fundamentais da Constituição Federal de 1 988. Com efeito, 

examinar-se-á a atual possibilidade de aplicação do  princípio da 

Coculpabilidade por meio da atenuante inominada do artigo 66 do 

Código Penal, bem como o entendimento jurisprudenci al sobre o 

assunto. Por fim, abordaremos as hipóteses de posit ivação desse 

princípio, a fim de lhe dar concretude para que sej a alcançada a tão 

almejada mudança de paradigma proposta pelo tema: a  aproximação do 

direito penal da realidade brasileira. 
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Uma analogia entre Hans Kelsen e a atualidade 

Bruna Marie Gomes Buzachero 

Karen Megumi Takeda 

Lucas Borin Campana 

Thiago Nunes de Melo França 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho discorrerá acerca da teoria pos itivista de Hans 

Kelsen e a sua aplicabilidade no ordenamento jurídi co atual, realizando 

uma analogia entre o pensamento do autor e as norma s da legislação 

vigente. Para tanto, foi consultada a obra de Norbe rto Bobbio, bem como 

endereços eletrônicos na internet. Será levantada a  hipótese de que a 

ciência jurídica kelsiniana não é plenamente aplicá vel à atualidade, 

concluindo-se que: “a ciência jurídica deve ser ent endida, não como 

obra ponta e acabada, mas como fenômeno em constant e 

transformação”. 
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Antinomias jurídicas 

Alan Gasparotti Peres 

Letícia Reis Guimarães 

Mariana Cristina Olimpio Moreira 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A pesquisa tem por objetivo estudar as contradições  reais e 

aparentes entre as normas existentes no sistema jur ídico. Esse 

fenômeno é denominado antinomia jurídica. Segundo M aria H. 

Diniz, para que se exista antinomia é preciso que a s normas em 

conflito sejam jurídicas e estejam dentro de um mes mo 

ordenamento jurídico. Já para Norberto Bobbio, o Di reito não tolera 

antinomias. As antinomias jurídicas sempre estarão presentes no 

ordenamento jurídico, contudo deve ser “resolvida” por meio de 

critérios lógicos, doutrinários e até normativos.  
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As recorrentes alterações na Constituição - emendas  na Constituição 

Federal 

Mariana Ingrid Montilha Castilho 

Natalia da Costa Litoldo 

Stéphanie de Paiva Parrilha 

Taísa Calixto da Silva 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

As recorrentes alterações na Constituição, emendas na Constituição 

Federal provenientes das mudanças sociais, isto é, o surgimento de 

novos problemas no meio social acarretando a necess idade de novas 

normas. A não efetividade da Constituição e seu pri ncípio específico. A 

metodologia se dará de forma teórica, através dos e studos na literatura. 

As constantes mudanças sociais e a necessidade de l eis específicas. A 

Constituição como base e princípio fundante de toda s as áreas jurídicas, 

recebe rotineiramente emendas para satisfazer e sol ucionar diversos 

problemas sociais, tornando – se assim, composta de  amplas normas 

específicas. 
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Disparidades das normas jurídicas para as ajurídica s 

Diogo Rodrigues Luciano 

Gabriel Venesiano E Silva 

Rafael Kamikihara Oshiro 

Vitor Hugo Figueiredo Vidoto 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A pesquisa busca explicitar as disparidades entre a s normas jurídicas e 

ajuridicas. A metodologia utilizada é uma coleta de  pesquisa 

bibliográfica, de autores clássicos como Norberto B obbio e Hans 

Kelsen. A conclusão da indagação supra posta, pode ser colocada de 

duas formas: a norma jurídica faz parte de um orden amento jurídico 

onde a norma deveria passar por um processo de vali dade até ser 

positivada, assim, enquanto a norma ajurídica deriv aria da moral, da 

cultura, não necessariamente regendo-se por um orde namento 

especifico, cuja sua validade quem decide são os me mbros sociedade. 

Podemos constatar também que a norma posta, positiv ada, é verificada 

pela visão de um um legislador, já a norma ajurídic a é é colocada pela 

visão e consenso da sociedade em geral. 
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Legitimidade da norma versus coerção 

Luis Henrique Souza Santos 

Pedro Roberto Mineiro Filardi 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A nossa pesquisa busca demonstrar o que vem a ser a  legitimidade do 

Direito e a necessidade de compreender esta legitim idade desvencilhada 

da coerção, sob o reconhecimento do pluralismo insu primível das 

sociedades complexas contemporâneas. Mostrando que algumas 

normas jurídicas positivadas pelo Estado pode não a tingir os seus 

determinados fins, sendo ineficaz, pelo fato de não  serem legitimadas 

pelos grupos sociais. Mostraremos quais são as cons equências entre o 

conflito e a legitimidade e a coerção e como altera  a ordem social. A 

metodologia de pesquisa é teórica, com base nas teo rias de Hans 

Kelsen, Niklas Luhmann e o sociólogo alagoano Sebas tião Vila nova.  
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Costumes contra legem 

Franciele Maria Seixas Franceschini 

Lívia Kawano Pavan 

Ualter Otoni Azambuja Neto 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Esta pesquisa tratará dos costumes que estão situad os no Direito 

Consuetudinário, em específico os costumes contra l egem ou seja, 

costumes que contrariam o disposto na lei. Segundo Rizzato Nunes, os 

costumes podem se classificados em três categorias.  São elas: 

Secundum legem, Praeter Legem, Contra legem. Os cos tumes são a 

prática reiterada de determinado ato acreditando na  sua similaridade 

com o Direito. Entretanto, o costume contra legem a caba por ser uma 

problemática a esta definição, pois NÃO está de aco rdo com as leis do 

ordenamento jurídico. Um exemplo desta prática no B rasil é o hábito dos 

pais corrigirem seus filhos através da palmada, mes mo tendo o 

conhecimento da "Lei da Palmada". 
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Antinomias jurídicas 

Glauber de Moura Silva 

Jaine Raffa Marini 

Júlia Soares Fiel 

Marcus Vinícius Gandolfi 

Taisa Tainá Pereira Menqui 

Fernando Rister de Souza Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A pesquisa busca o entendimento e aprofundamento da s chamadas 

antinomias jurídicas, normas do mundo jurídico que conflitam entre si. O 

estudo foi fundamentado nos livros Teoria do Ordena mento Jurídico, de 

Norberto Bobbio, e Introdução ao Ordenamento Jurídi co, de Fernando 

Rister. Em todo meio jurídico encontram-se divergên cias, estas que se 

dão pelo vasto campo que este possui. As divergênci as encontradas 

entre duas normas e/ou princípios jurídicos são nom eadas antinomias. 

A partir desta afirmação, questionam-se meios de re solvê-las para que 

não reflitam na consistência do Ordenamento Jurídic o.  
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Dogma da completude do ordenamento jurídico 

Elizandra Aparecida Teixeira da Silva 

Jean Vinicius do Nascimento Lins 

Susana Gonçalves 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Essa pesquisa pretende investigar o dogma da comple tude do 

ordenamento jurídico. Se o mesmo é completo ou poss ui lacunas a 

serem preenchidas. Adianto, pois que o mesmo possui  lacunas a serem 

preenchidas. A pesquisa será teórica e levantará di reta e indiretamente 

os aspectos que levam a tal afirmação. Com isso usa remos a pesquisa 

bibliográfica que tem o caráter de esclarecer que o  ordenamento jurídico 

não possui a completude citada. 
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Antinomia no ordenamento jurídico 

Bárbara Fiorilli Marianno 

Gracy Dourado de Oliveira 

Isabella Maria da Silva 

Mariana Menezes Queiroz Machado 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem por objetivo retratar a oco rrência de antinomias, 

isto é, o conflito entre normas que trazem presença s diversas, no 

Ordenamento Jurídico, bem como a possibilidade de s ua ocorrência e 

os critérios para sua solução. Para tanto, utilizam os a pesquisa 

bibliográfica e após análises chegamos as seguintes  hipóteses: a 

antinomia não se faz presente no ordenamento, sendo  este plenamente 

coerente, sendo outra hipótese o fato de a antinomi a ser uma realidade 

no sistema, podendo ser classificada em aparente, c omo também em 

reais. Chegamos à conclusão de serem as antinomias uma 

consequência da complexibilidade e extensividade do  Ordenamento 

Jurídico. 
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Antinomias jurídicas  

Bianca Bordino Cava 

Cintya Raquell Neves Barbosa 

Denise Santos Candido 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O objetivo da pesquisa é evidenciar as antinomias j urídicas, ou seja, o 

conflito entre duas normas que se tornam contraditó rias. O fato do 

direito não tolerar antinomias e exigir que cada no rma ocupe o seu lugar 

correspondente e desempenhe a função de sua competê ncia tornam-se 

a justificativa da exploração do tema. As antinomia s jurídicas podem ser 

apresentar através de duas hipóteses: a real e as a parentes. A 

metodologia será a pesquisa bibliográfica. Tendo is so em mente, serão 

três os critérios de solução das antinomias. 
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Lacunas do Direito: o preenchimento das lacunas e s eus problemas. 

Ana Laura Fagundes de Menezes 

Paula Renis de Souza Moretti 

Fernanda de Barros Barbosa 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Essa pesquisa tem o objetivo de apresentar os instr umentos 

disponibilizados pelo ordenamento para preencher as  lacunas e os 

problemas provenientes do uso desses instrumentos. Tal pesquisa se 

dará por meio de leituras bibliográficas. O ordenam ento não apresenta 

lacunas e para Maria Helena Diniz as lacunas existe m e o próprio 

sistema dispõe de instrumentos para resolve-las. As  lacunas existem e 

há ordenamentos que disponibilizam instrumentos par a integrá-las. 

Porém, de acordo com Maria Helena Diniz, a integraç ão das lacunas não 

torna o sistema necessariamente completo. 
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Antinomias jurídicas 

Camila Sayeg Humsi de Mello Espindola 

Amanda Almeida Ferreira 

José Eduardo Giometti Dos Santos 

Leonardo Coelho 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho busca apresentar a questão das antinomia s jurídicas, que são 

simplesmente duas normas que se conflitam, ou seja,  possuem 

soluções antagônicas dentro do ordenamento jurídico . Para tanto 

utilizamos a pesquisa bibliográfica a após os estud os chegamos as 

possíveis hipóteses de que as antinomias podem ser somente 

aparentes, como também aparentes e reais. 
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Divergências entre Ehrlich e Kelsen e seus efeitos no ordenamento 

jurídico 

Danilo Vinhoto Valerio 

Murilo de Camargo Verdinasse 

Pedro Vinícius Perez 

Fernando Rister de Souza Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Empreender–se-ei o apanhado contingente das visões do direito vivo de 

Eugen Ehrlich e da teoria pura do direito de Hans K elsen possibilitando 

uma reconciliação entre os dois pensamentos. Como m eio para 

construir uma teoria jurídica que compreenda o dire ito orientado pela 

norma, mas que não desconheça a realidade e as exig ências da justiça. 

Propondo aos juristas uma neutralidade, onde valerá  a concretude 

normativa positivada e a hermenêutica  sociológica,   estando são das 

inúmeras vontades e verdades preexistentes com sua interpretação. 

 

 

 

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

264 

 

Formas de integração das lacunas jurídicas 

Bárbara Ferreira Mendes 

Daiane Duarte Gonçalves 

Débora Delgadino da Cruz 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho pretende investigar as lacunas existe ntes no ordenamento 

jurídico, que causam falhas no mesmo, e as consegui ntes maneiras para 

colmatá-las, posto que a legislação não possui disp ositivo aplicável ao 

caso concreto. Sua integração é necessária, visto q ue o magistrado não 

pode deixar de julgar alegando lacuna da lei (art. 126 do CPC). Nossa 

pesquisa tem por objetivo explanar sobre recursos p rovenientes ou não 

do ordenamento jurídico que possam suprir as lacuna s jurídicas. A 

metodologia a ser utilizada será a pesquisa teórica , que analisará as 

teorias de Norberto Bobbio, Maria Helena Diniz, Rob ert Alexy e Eugen 

Ehrlich. Para a integração de lacunas jurídicas, re spectivamente, serão 

utilizados a analogia, os costumes, os princípios g erais do direito e em 

último caso a equidade. 
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Lacunas Jurídicas e sua (in)existência: um embate e ntre Hans Kelsen e 

Maria Helena Diniz  

Bruna da Silva Constantino 

Eric Catelan Yano Issayama 

Talita Silva Pereira 

William Daniel da Silva Costa 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A pesquisa visa analisar a existência ou inexistênc ia das lacunas 

jurídicas. Para isso utiliza as teorias de Kelsen a firmando a sua 

inexistência e de Maria Helena Diniz que assevera a  existência. A 

metodologia empregada se dá através de pesquisa bib liográfica. Poderá 

as lacunas ser mera ficção, pois o operador atuará quando houver uma 

imprevisão legislativa e regulada de modo que tudo que não é proibido é 

permitido; ou ser verídica, já que se origina de um  direito transformador 

e de um sistema aberto e incompleto entrelaçado com  os fatos sociais. 

Conclui-se que a existência das lacunas é inexoráve l, como assevera  

Diniz, devido ao surgimento de novos fatos não regi dos pelo 

Ordenamento e a incapacidade de se elaborar normas em tempo 

compatível. 
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Discussão sobre a teoria da norma fundamental 

Bruna Dias Caputo 

Luana Pessoa Zagato 

Luís Henrique Sanchez Palencia Rovedilho 

Natália Cristina Galinari Almeida 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A pesquisa principal do grupo buscou dividir sistem aticamente o 

princípio da norma fundamental, como ela há de ser questionada e 

remodelada pelos cientistas jurídicos e como são as  pesquisas a 

respeito da norma fundamental que busca dar validad e a todas as 

normas. Sendo elas dividias em três: pressupostas, postas ou de 

reconhecimento. No nosso trabalho analisaremos os a utores Hans 

Kelsen e Norberto Bobbio sob a busca da validade da  teoria escalonada, 

porém, com visões diferentes. 
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Ordenamento jurídico  

Ana Carolina Pontin Lopes 

Bianca Sawada Beltran 

Maria Paula Rizzato Filippin 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Ordenamento jurídico é o conjunto das normas positi vadas em um 

determinado tempo e espaço. Para Hans Kelsen o estu do do Direito deve 

ser feito como uma teoria pura, afastando outros va lores como religião, 

valores morais e sociais. O ordenamento jurídico é formado através de 

normas superiores e inferiores, devendo as inferior es obediência às 

superiores , que é nomeada como “fundamental”, que está baseada no 

Direito Positivo. A principal característica do ord enamento jurídico é a 

sua unidade, e ela é formal por vir do Estado. No B rasil o ordenamento 

jurídico prevalecente é o encontrado por Hans Kelse n. Isso ocorre 

devido ao seu ponto de vista estar ligado aos opera dores do Direito, 

tendo como fonte o poder estatal, com objetivo de p roduzir decisões 

legais. 
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Lacunas jurídicas 

Cristiane Aparecida da Silva 

Caio Henrique de Oliveira da Silva 

Maycon André de Almeida Trindade 

Fernando Rister de Souza Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

As sociedades passam por evoluções constantes, tais  transformações 

são quase que incapazes de serem acompanhadas de fa to pelo 

ordenamento jurídico, surgindo assim naturalmente à s lacunas jurídicas. 

Como todas as lides não podem deixar de serem soluc ionadas pelos 

magistrados alegando eles falta ou obscuridade do o rdenamento, os 

juízes pautam suas decisões baseando se em analogia s ou costumes. 

Partindo do pressuposto da incompletude do ordename nto jurídico, 

propomos o estudo dos diversos tipos lacunas jurídi ca fazendo uso da 

metodologia dos instrumentos fornecidos pelo própri o ordenamento e 

de fora dele, sendo elas a autointegração que tem c omo bases a 

analogia e os princípios gerais do direito e a hete rointegração que se 

utiliza de outros ordenamentos e de fonte diversas.  
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                          Antinomias jurídicas 

Bruno Henrique da Silva 

Felipe Hideo Geminiano 

Leonardo César Carvalho de Medeiros 

Thiago Henrique Dib 

William Roberto Bertão Filho 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

 Neste resumo visa-se a analise sobre as antinomias  jurídicas.  Tais 

antinomias jurídicas configuram-se quando há um cho que de normas. 

Cada uma prescreve para mesma conduta consequências  diversas. 

Como por exemplo: Portaria (CAT) X Lei Estadual. Ap resentaremos este 

trabalho por meio de texto teórico.  Para conclusão  deste projeto de 

pesquisa e extensão será utilizado recursos como a doutrina, internet e 

alguns doutrinadores. Classificam as antinomias por  um critério de 

solução, propõe classifica-las em aparentes e reais . As aparentes são 

aquelas resolvidas por meio de critérios fornecidos  pelo próprio direito. 

As reais são aquelas que o direito não fornece os i nstrumentos para sua 

resolução. 
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O conflito extra campo: antinomias presentes no fut ebol 

Gustavo Braga Covolo 

Luís Eduardo El-Kadre Russo 

Thales Vinícius Dias de Freitas 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

As antinomias jurídicas no Futebol. Objetivos: Ente nder a polêmica 

atuação que o Superior Tribunal de Justiça Desporti va teve no ano de 

2013 no julgamento de irregularidades em escalações  de jogadores no 

Campeonato Brasileiro de Futebol daquele ano, bem c omo a punição 

dada a Associação Portuguesa de Desportos. Leituras  dos autores 

Norberto Bobbio e Maria Helena Diniz a respeito do conceito e solução 

de antinomias jurídicas, da sentença que condenou o  clube paulista, e 

de artigos publicados por especialistas sobre o cas o. As antinomias 

estão presentes nos mais diversos ramos do Direito,  e os critérios para 

solucioná-las podem causar polêmicas, como observad o nesse caso. 

Mas, ressalta-se que o próprio ordenamento solucion ará o conflito. 
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Conflito antinômico 

Julio Cesar da Silva 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Os conflitos antinômicos não se limitam as normas.  Não existe um 

consenso entre a maior parte dos escritos jurídicos  quanto a maior parte 

da a antinomias. Não há um entendimento estável. Ca da pesquisador 

utiliza maneiras interpretarias diferentes. Dessa f orma temos pilhas de 

opiniões distintas em nossos livros jurídicos, o qu e não é raro em outras 

questões polêmicas.  
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Antinomias jurídicas 

Glauber de Moura Silva 

Jaine Raffa Marini 

Júlia Soares Fiel 

Marcus Vinícius Gandolfi 

Taisa Tainá Pereira Menqui 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A pesquisa busca o entendimento e aprofundamento da s chamadas 

antinomias jurídicas, normas do mundo jurídico que conflitam entre si. O 

estudo foi fundamentado nos livros Teoria do Ordena mento Jurídico, de 

Norberto Bobbio, e Introdução ao Ordenamento Jurídi co, de Fernando 

Rister. Em todo meio jurídico encontram-se divergên cias, estas que se 

dão pelo vasto campo que este possui. As divergênci as encontradas 

entre duas normas e/ou princípios jurídicos são nom eadas antinomias. 

A partir desta afirmação, questionam-se meios de re solvê-las para que 

não reflitam na consistência do Ordenamento Jurídic o. 
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Conceito do direito civil 

Anna Laura Pietro Cordeiro 

Bruna Lourenço Ferreira 

Eduarda Moraes de Mattos Guimarães 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O objetivo desta pesquisa é conceituar o Direito Ci vil. O Direito Civil 

regula as relações privadas dos cidadãos entre si. Sendo o conjunto de 

normas jurídicas que regem os vínculos pessoais ou patrimoniais entre 

entidades/pessoas privadas, sejam elas singulares o u jurídicas, de 

caráter privado ou público. O objetivo do Direito C ivil é defender os 

interesses da pessoa na ordem moral e patrimonial. De forma geral 

abrange o conjunto das normas previstas pelo código  civil. O Direito 

Civil compreende o direito das pessoas, o direito d as obrigações e 

contratos, o direito dos bens, o direito da família , o direito das 

sucessões e as normas de responsabilidade civil, po r exemplo. 
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Biografias não autorizadas 

Murilo Consolo Corrêa Lisboa 

Natalia Carolina Castanheira Celes 

Otávio Augusto de Oliveira 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Problemática estudada será sobre antinomia jurídica  existente no caso 

das biografias não autorizadas, com o objetivo de r esolver o confronto 

entre os princípios constitucionais da liberdade de  expressão versus o 

direito a imagem, a honra e vida privada. A metodol ogia utilizada será a 

explanação sobre o conceito de Antinomia Jurídica, e a necessidade de 

ponderar princípios e normas conflitantes sobre o t ema. Observa-se a 

hipótese de Antinomia Real, sendo inviável, neste c aso, a hipótese de 

antinomia aparente em que o próprio ordenamento jur ídico oferece as 

ferramentas para a solução. Discutimos aqui sobre o  conflito de normas 

constitucionais referentes a biografias não autoriz adas, concluindo a 

necessidade de se ter um conhecimento aprofundado d o Direito para 

resolver essa antinomia real. 
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As falhas nas resoluções das antinomias 

Afonso Cânovas Bottazzo Pizziguini 

Joaquim Prado Pereira Neto 

Marcelo Luís de Oliveira e Sousa 

Natália Novais Salesse 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A unidade do ordenamento jurídico; a classificação das antinomias; 

critérios de solução; antinomias de segundo grau e os metacritérios de 

resolução são alguns dos problemas abordados. O pri ncipal objetivo do 

trabalho é ressaltar a falha nas resoluções das ant inomia; para tanto, 

explanaremos sobre a complexibilidade das soluções das antinomias 

fazendo uso de pesquisas teóricas em bibliografias renomadas. Em 

suma, em caso extemo da falta de critérios dever-sé -á utilizar do próprio 

"Princípio Supremo da Justiça", a escolha da norma mais justa; e 

mostrar o caminho percorrido até tal decisão extrem a. 
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Direito do consumidor  

Bruna Carolina Ferreira 

Ingrid Garcia Franzo 

Jacqueline Santos Borth 

Maria Vitória de Azevedo M Suzuki 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho abordará em síntese os seguinte s tópicos: 

Proporcionar o amplo domínio das normas de Direito do Consumidor 

brasileiro, afim de prevenir e solucionar conflitos  de consumo na esfera 

civil, penal e administrativa. Por meio da identifi cação da relação de 

consumo, deverá então lidar com os problemas, elabo rar 

argumentações jurídicas e estratégicas de ação comp atíveis com as 

posições de consumidor, fornecedor e agente público .  O Direito do 

Consumidor tem como objeto regular relações que se constituem entre 

fornecedor e consumidor, a partir das necessidades sociais e a 

distribuição de bens e serviços. 
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Antinomias jurídicas 

Maria Victoria Bregolin Viol 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

No Brasil, atualmente, existem duas teorias mais ac eitas sobre a 

resolução das antinomias jurídicas, a da Maria Hele na Diniz e do 

Norberto Bobbio. Na concepção de Maria Helena, as a ntinomias muitas 

vezes não possuem soluções, e a única maneira que s e encontra de ter 

uma solução abrange todos os tipos de antinomias, é  a da criação de 

uma terceira norma, que anula as outras e resolve o  conflito existente. 

Já Norberto Bobbio, acredita que o próprio ordename nto resolva o 

problema, baseando-se em critérios próprios. Contud o, a teoria mais 

aceita é a da professora Maria Helena Diniz, pois n a atual legislação 

brasileira há diversas antinomias que muitas vezes o próprio 

ordenamento não resolve, sendo necessário a criação  de uma terceira 

norma, como na teoria da ilustríssima professora.  
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Completude do ordenamento jurídico 

Aline Mary Takasu 

Luccas Munhoz Sandrin 

Mariana Santos e Sousa Carneiro 

Thainá Toneti Garcia 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Completude do ordenamento jurídico e uma teoria def endida por 

Norberto Bobbio, Hans Kelsen e pelos positivistas d esde muito tempo 

atrás. Porém Bobbio e o que a defende de forma mais  ampla e chega ao 

ponto de desenvolver sua teoria. Para Bobbio, a com pletude se baseia 

em que o ordenamento jurídico sempre terá instrumen tos para resolver 

qualquer problema ou situação proposta.  A problemá tica dá-se com o 

surgimento das lacunas jurídicas, sendo estas a aus ência de previsão 

legislativa para regular um determinado assunto. Is to acontece porque a 

sociedade evolui com uma agilidade maior que o Dire ito. Para resolver 

as lacunas foi necessário fazer uso da analogia, an alogia é tipificada 

quando ao não existir previsão normativa para deter minado assunto, 

existirá uma previsão para uma situação similar. Ca so a analogia não 

funciona a completude garante a resolução do proble ma por meio da 

decisão judicial. 
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Antinomias jurídicas 

Joaquim Prado Pereira Neto 

Luccas Munhoz Sandrin 

Pablo Alves de Oliveira 

Walmir Henrique Vitorelli Braga 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O ordenamento jurídico é composto em seu todo por n ormas, contudo, 

podem ocorrer que algumas dessas normas se choquem entre si. A este 

choque e denominado antinomia. Antinomia e o fenôme no que se da 

quando duas normas regulam a mesma situação de duas  formas 

completamente diferentes, ou seja, uma norma “A” pr escreve uma 

conduta X, enquanto outra norma “B” dispõe sobre es sa mesma 

conduta X de forma completamente diferente.  Alguns  autores, como 

Norberto Bobbio afirmam que as antinomias são apare ntes e que o 

próprio Direito forneceria instrumentos para sua re solução. Porém, para 

Maria Helena Diniz, as antinomias são aparentes e r eais e segundo a 

própria autora, para solucionar uma antinomia real e necessário a 

criação de uma nova lei. Dessa forma desenvolveu-se  uma ordem 

hierárquica para solucionar conflitos normativos, o u seja, para 

resolução de antinomias, da seguinte maneira: Lei s uperior derroga lei 

inferior. Lei posterior derroga lei anterior, desde  que ambas normas 

estejam no mesmo nível hierárquico e atuem no âmbit o da sua 

respectiva competência. 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

280 

 

Antinomias jurídicas segundo Norberto Bobbio 

Nathalia Nahiman Duarte dos Santos 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A pesquisa em questão pretende estudar o conceito d e antinomia de 

Norberto Bobbio, Por meio da literatura concluímos que no ordenamento 

jurídico há situações em que normas se opõem ou mes mo se 

contradizem. Esse conflito onde normas tipificam a mesma conduta 

apresentando soluções antagônicas recebe o nome de Antinomia. A 

incompatibilidade entre as leis de um sistema juríd ico é tradicional, 

existe desde a época do Império Romano, e sendo est e um modelo de 

Direito por excelência não admite tal fato. Hipótes e A - O próprio 

ordenamento oferece soluções para resolver as antin omias. Hipótese B: 

Não há hierarquia a ser respeitada nas antinomias. Conclusão: Optamos 

pela hipótese A. 
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Direito e força no âmbito do ordenamento jurídico 

Alessandra dos Santos 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este texto foi desenvolvido para retratar o Direito  e Força dentro do 

Ordenamento Jurídico ao olhar de Norberto Bobbio, p ortanto, iremos 

discorrer sobre o seu pensamento sobre o tema em pa uta (Direito e 

Força). Mas o que vem a ser esse tema Direito e For ça segundo o autor? 

Para Bobbio, a Força é um instrumento para que haja  a concretização do 

Direito, onde este surge como conjuntos de regras p ara organizar a 

sociedade. Sendo assim, essa Força brotaria através  da coerção e não 

do poder da violência. O autor faz a seguinte concl usão em sua obra, 

Teoria do Ordenamento Jurídico - a qual usada para orientar o presente 

texto: “A Força é necessária para exercer o poder, mas não para 

justifica-lo”. 
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Factoring ou agiotagem?  

Fernanda Camille Alexandre 

Fernando Henrique Bini 

Monique Pereira Ferreira 

Thaisa Cabrera Santana 

Fernando Cesar da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Quando tratamos de factoring a impressão que nos tr ansmite é a 

associação de agiotagem, portanto, o objetivo desse  trabalho, é 

verificarmos se tal paradigma tem ou não fundamento . A agiotagem se 

relaciona com empréstimo em dinheiro com a cobrança  de juros 

arbitrários até o efetivo pagamento, à medida que n a operação de 

factoring, não há empréstimo de dinheiro, apenas pa ga-se pela 

aquisição de ativo realizável de uma empresa, conhe cido também como 

os recebíveis, os denominados títulos mercantis que  em sua maioria são 

duplicatas ou cheques pós-datados resultantes de ve ndas de 

mercadorias ou prestações de serviços a prazo. Os d ois institutos 

possuem praticamente as mesmas características, ent retanto, um é 

previsto de forma legal, enquanto o outro é atribuí do como pratica ilícita.  
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Teoria da separação de poderes: análise da teoria p ura do direito de 

Hans Kelsen e teoria dos sistemas de Niklas Luhmann  

Celso Cavalcante Dourado Junior 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A pesquisa propõe a análise da Teoria da Separação de Poderes sob a 

luz da Teoria da Norma Fundamental do Direito de Ha ns Kelsen e 

também sob a ótica da Teoria dos Sistemas de Niklas  Luhmann. 

Observando de forma reflexiva a teoria positivada d e Kelsen através de 

seus escritos, bem como a análise dos subsistemas j urídicos de 

Luhmann e seus sistemas autopoiéticos, pretende-se levantar suas 

influências no Ordenamento Jurídico atual. O Ordena mento Jurídico é 

essencialmente positivado, pretende-se observar a i nfluência direta da 

teoria kelseniana no mesmo, contudo o sistema juríd ico subdivide-se e 

se autorregula com mudanças do ambiente também pode  ser 

influenciado por Luhmann. Realizar-se-á análise sob re as teorias de 

ambos autores sobre o tema. 
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As influências dos costumes na sociedade atual 

Gabriel Scalabrini Bianchi 

Isabela Barros de Rossi 

Kleyton Oliveira Santana 

Letícia Fermino Altran 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A intenção desta pesquisa é demonstrar como os cost umes influenciam 

no âmbito jurídico. De maneira geral, o costume não  só estabelece a 

hipótese de sua aplicação na falta da norma como ta mbém surge para 

garantir a solução dos conflitos sem lei específica . Outrossim, o 

costume surge tanto para a criação de novas leis ta l como para a 

modificação de normas já existentes que passam por constantes 

processos de alterações pela sociedade. Dados expos tos, concluis-se 

que a sociedade cria o Direito. Podendo derivar de costumes bons ou 

ruins. Entretanto,somente é válido aqueles costumes  que servem para 

suprir as lacunas da lei, sendo portando jurisdicio nada. A pesquisa 

teórica será baseada nos autores Dimitri Dimoulis e  Goffredo da Silva 

Telles Júnior.  
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I.E.D  

Fernanda Batistela sos Santos  

Gabriella Meza Baraldi 

Geovana Caires Borges se Souza 

Fernando Rister se Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Lacunas do ordenamento jurídico, tem por objetivo b uscar soluções 

concretas para entender o quanto a existência das l acunas jurídicas 

provocam diferentes decisões nos tribunais, e o qua nto estão presentes 

do direito brasileiro. Leitura de Norberto Bobbio e  a completude do 

ordenamento, leitura da professora Maria Helena Din iz. Quando for 

encontrada uma lacuna no ordenamento, o costume dev e decidir, 

costumes locais, assim pode ser criado determinado consenso entre 

juízes.  
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Fatores externos de influências  

Gabriela Amadeu 

Luani Meireles da Silva 

Thaisa Beatriz Berçanetti Belletti 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho procura pesquisar a prática do jurist a na interpretação 

textual, no estabelecimento do sentido em textos ju rídicos nos casos 

concretos de aplicação da lei. Procura demonstrar e  refletir usando 

como exemplo, sentença que contenham a intervenção de fatores que 

influenciam a formação da norma jurídica, conhecida  aqui como 

significantes. Citaremos a aplicação deste aos fato res sociais, culturais 

e religiosos que mesmo para alguns autores jurídico s tendem-se a ter 

uma visão conservadora da teoria da língua, para ou tros usadas na 

resolução de conflitos; entre as quais as regras ap licadas para tal 

provém de condutas e procedimentos próprios.  
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A influência da mídia e dos valores sociais nas dec isões judiciais  

Amanda de Lima Dourado 

Felipe Toqueton Trentin 

Joao Gabriel de Sá Souza 

Marcela Paiva Ramos 

Robinson Ryuzo Gattis 

Fernando Rister de Souza Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Recebemos diariamente informações dos meios midiáti cos que formam 

e moldam conceitos e opiniões. Observa-se o uso do direito positivado 

associado à busca por teorias hermenêuticas com a f inalidade de 

proferir decisões que se adequem a nova realidade s ocial. O presente 

trabalho possui por objetivo avaliar a influência d a mídia e dos valores 

sociais nas decisões judiciais. Foram realizadas pe squisas 

bibliográficas buscando refletir sobre a importânci a do uso das fontes 

do direito para a justiça e comportamento social. C onclui-se, portanto, 

que, se o que se busca é a existência de padrões pa ra o alcance de 

respostas judiciais adequadas à realidade social, f az-se necessária a 

ponderação equilibrada entre princípios e norma jur ídica, mantendo a 

coerência e a integridade do sistema jurídico. 
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Antinomias jurídicas 

Glauber de Moura Silva 

Jaine Raffa Marini 

Júlia Soares Fiel 

Marcus Vinícius Gandolfi 

Taisa Tainá Pereira Menqui  

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A pesquisa busca o entendimento e aprofundamento da s chamadas 

antinomias jurídicas, normas do mundo jurídico que conflitam entre si. O 

estudo foi fundamentado nos livros Teoria do Ordena mento Jurídico, de 

Norberto Bobbio, e Introdução ao Ordenamento Jurídi co, de Fernando 

Rister. Em todo meio jurídico encontram-se divergên cias, estas que se 

dão pelo vasto campo que este possui. As divergênci as encontradas 

entre duas normas e/ou princípios jurídicos são nom eadas antinomias. 

A partir desta afirmação, questionam-se meios de re solvê-las para que 

não reflitam na consistência do Ordenamento Jurídic o. 
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Direito e religião lado a lado 

Ícaro Lopes Morales 

Pedro Roberto Mineiro Filardi 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A presente tese visa racionalizar qual a relação da  Religião com o Direito 

brasileiro atual, sendo este, responsável por não t razer conceitos 

religiosos arraigados em seu conteúdo, mas sim prez ar pela laicidade 

normativa.  O intuito desta pesquisa é lapidar as n ormas e desvendar a 

religiosidade por trás do "certo" e do "errado", pr esentes no Poder 

Judiciário brasileiro. Além disto, serão apresentad os motivos a favor e 

contra a presença de símbolos cristãos em locais pú blicos. 
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Antinomias jurídicas 

Grazielle da Costa Alves 

Rafaela da S Fogaça Malaquias 

Sergio Ricardo Trigilio 

Vinícius Costa Konagai 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Esta pesquisa pretende falar sobre as antinomias ju rídicas de acordo 

com o pensamento de Noberto Bobbio. A pesquisa tem como base os 

livros: Teoria do Ordenamento Jurídico - Noberto Bo bbio e Introdução 

ao Ordenamento Jurídico - Fernando Rister de Sousa Lima Hipótese 1: 

Noberto Bobbio não aceita as antinomias Hipótese 2:  Pode se ter uma 

sociedade com tantas antinomias? Conclusão: O Direi to não admite 

antinomias e devemos usar o método de lei posterior  derroga a lei 

anterior de mesmo âmbito 
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Análise das antinomias jurídicas 

Alexandre Brito Herreira 

Andre Luiz Valente Olegário 

Fernanda Albanes 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Na seara do direito por muitas vezes encontramos as  antinomias 

jurídicas que são convergências normativas, que aca bam por entrar em 

conflitos por abordarem o mesmo fato, na mesma esfe ra normativa, com 

indicações opostas ao seu cumprimento. O presente t rabalho tem por 

objetivo demonstrar o que são as antinomias jurídic as, os diferentes 

tipos de antinomias, como elas se caracterizam, qua is as suas 

consequências no âmbito jurídico, e de que forma el as são 

solucionadas. 
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As antinomias jurídicas 

Priscila Gomes Fagundes 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A coerência do ordenamento jurídico é relevante par a a harmonia do 

direito, e que a compatibilidade de uma norma com o  seu ordenamento é 

necessária para sua validade. É de extrema importân cia ressaltar que 

para que elas existam ambas as normas devem ser con flitantes. Um 

exemplo de antinomia é, aparentemente, encontrado n o CC nos artigos 

1865 e 1872. Observamos que ambos entram em conflit o em relação à os 

analfabetos. O mais fascinante é que o próprio orde namento fornece o 

caminho para que as antinomias possam ser resolvida s, pois ela é 

aparente.  O art. 1865 faz referencia ao testamento  público, enquanto o 

art. 1872 refere-se ao testamento cerrado. Por mais  que pareça uma 

antinomia real, ela é aparente, a qual Bobbio acred itava que o próprio 

sistema consegue resolve-la. 

 

 

 

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

293 

 

Resolução das antinomias jurídicas 

Amanda Dourado Colombo 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

No Brasil, atualmente, existem duas teorias mais ac eitas sobre a 

resolução das antinomias jurídicas, a de Maria Hele na Diniz e de 

Norberto Bobbio. Na concepção de Maria Helena, as a ntinomias muitas 

vezes não possuem solução, e a única maneira que se  encontra de ter 

uma solução que abrange todos os tipos de antinomia s é a de criação de 

uma terceira norma, que anula as outras e resolve o  dado conflito. Já 

Norberto Bobbio acredita que o próprio ordenamento resolve o 

problema, baseando-se em critérios próprios. Contud o, a teoria mais 

aceita é a da professora Maria Helena Diniz, pois n a atual legislação 

brasileira há diversas antinomias que muitas vezes o próprio 

ordenamento não resolve, sendo necessária a criação  de uma terceira 

norma, como na teoria da ilustríssima professora.  
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Direito positivo e direito natural  

Mayara Barsague de Azevedo Gomes 

Mayara Laís Poli Baldi 

Murilo Mascaro 

Pedro Henrique Costa Hassan Baz 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

No direito positivista e natural, estudamos dois gr andes autores. Do lado 

positivista Kelsen, do lado natural Ehrlich. Kelsen , também conhecido 

como mestre de Viena e o teórico da validade acredi tava que só é direito 

o direito posto por uma autoridade e alterado por o utra, porém sempre 

seguindo um procedimento próprio. Em nenhum momento  kelsen 

desqualifica os valores sociais, a religião ou a mo ralidade. O que ele 

pretende dizer é que tais valores não são direito. Ehrliche por outro lado, 

acreditava que o direito estava verdadeiramente na sociedade. Ele brota 

do seio social e não das normas positivadas. Ainda acreditava que o 

direito estatal poderia ser imposto por um determin ado período pelo 

estado, mas se não tivesse em sintonia com os valor es sociais, não 

duraria muito tempo. 
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Antinomias jurídicas  

Hellen Rayanara Pereira dos Santos 

Letícia Fernanda da Silva Katakura 

Lilian Fernanda Batista Silva 

Viviane Ramos da Silva 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Os critérios utilizados pela Doutrina não conseguem  suportar a 

complexidade das relações entre as normas jurídicas , tornando-se 

menos simples as respostas a algumas questões. Para  Kelsen haverá 

conflito entre duas normas quando o que uma estabel ecer como certo 

for inconciliável com o que outra estatuir como dev ido. Bobbio, 

considerando que um ordenamento é composto de mais de uma norma, 

localizou o impasse relativo às antinomias jurídica s no grupo dos quatro 

grandes problemas do ordenamento. Ao longo do prese nte estudo, 

pode-se perceber que as "antinomias jurídicas", rep resentam um 

considerável problema para a Dogmática Jurídica, à medida que elas 

demonstram que o ordenamento, tomado como um todo a presenta 

inconsistências, o que acaba repercutindo na eficác ia desse 

ordenamento.  
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Tridimensionalidade do direito de Miguel Reale 

Alex José Coelho 

Letícia Melo Macena 

Maycon Zuliani Mazziero 

Natália Martins Belchior da Silva 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A apresentação tem como objetivo expor a Teoria Tri dimensional do 

Direito, na concepção elaborada por Miguel Reale, q ue agrega os três 

elementos da tridimensionalidade ética. O estudo pa rte do pressuposto 

de que as leis dependem de eventos sociais, sendo n ecessário 

considerar seus valores, ou seja, o ponto de vista normativo, fático e 

axiológico. Vale ressaltar, que Reale contrapõe ess a relação dinâmica ao 

normativismo puro de Hans Kelsen, concluindo-se ent ão, que o Direito 

não é um esboço lógico, devendo ser compreendido em  seu aspecto 

prático (como elemento social) cotidianamente viven ciado na práxis, 

devendo estar a alcance das mãos dos indivíduos, e manejado em prol 

do bem-estar do grupo social. 
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O dano existencial no direito do trabalho 

Renato Hiro Yokote Gabas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho abordará as principais características d o dano existencial e 

sua aplicação ao caso concreto. Um dos temas que es tá ganhando 

espaço na atualidade.  
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Prescrição intercorrente na execução trabalhista 

Matheus Natan Mendes 

Moisés Araújo 

Gustavo Henrique Stábile 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem como objeto a prescrição in tercorrente e sua 

aplicabilidade à execução trabalhista. O seu objeti vo é a verificação dos 

posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, fa voráveis ou 

contrários à aplicabilidade da prescrição intercorr ente à execução 

trabalhista, para ao final chegar a conclusão pesso al acerca do 

problema apresentado. Existe grande controvérsia qu anto à 

aplicabilidade da prescrição intercorrente à execuç ão trabalhista, sob os 

enfoques da Súmula n.º 327 do Supremo Tribunal Fede ral (que entende 

ser aplicável o instituto) e da Súmula n.º 114 do T ribunal Superior do 

Trabalho (que exprime exatamente o contrário). Part e da doutrina e da 

jurisprudência entende, ainda, que a prescrição int ercorrente pode ser 

aplicada sob determinadas condições. 
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Limitações do poder punitivo do empregador 

Iasmin Viana 

Valdir Garcia dos Santos Júnior 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Visa demonstrar quem é considerado empregador peran te a CLT, e 

quais são as penalidades que este pode aplicar aos seus empregados, 

sem que haja abuso de medidas, de hierarquia e cons trangimento. 
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Equiparação do empregado doméstico ao empregado urb ano 

Bárbara Caldas Cornacchione 

Carla Rebecca da Silva Bicharelli 

Ligia Yumi Kariyama 

Mara Luiza de Camargo Pedon 

Patricia Martines Evangelista 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A Emenda Constitucional nº72/2013 estendeu aos empr egados 

domésticos  direitos já garantidos pela Constituiçã o aos trabalhadores 

em geral, entretanto não os igualou aos trabalhador es celetistas. O texto 

ainda gera dúvidas entre os principais beneficiados , empregados 

domésticos, e também entre os empregadores, que tem em o peso das 

mudanças nas contas da casa. O trabalho visa demons trar a proteção 

que a lei conferiu às empregadas domésticas que se mostravam muito 

vulneráveis perante o direito do trabalho, bem como  os encargos que os 

empregadores passaram a suportar com essa inovação legislativa, sob a 

ótica da doutrina e jurisprudência atual, chegando- se à conclusão de 

que os benefícios trazidos pela mencionada emenda s uperam os 

malefícios. 
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A admissibilidade da cumulação do adicional de insa lubridade e 

periculosidade 

Fernanda Tobias 

Mayara Zanateli Moro 

Patricia Passos Alves 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem o escopo de demonstrar a ad missibilidade da 

cumulação do adicional de insalubridade e periculos idade, com base em 

uma recente decisão da Sétima Turma do Tribunal Sup erior do Trabalho 

que afastou a argumentação do artigo 193, parágrafo  2º, da CLT.E 

também tendo em vista que os fatos geradores dos re feridos adicionais 

são distintos, pois o adicional de insalubridade vi sa a compensar o 

trabalhador que esta exposto aos efeitos dos agente s químicos, físicos e 

biológicos, agentes esses nocivos a saúde do trabal hador, ao passo que 

o adicional de periculosidade objetiva remunerar o trabalhador exposto 

a atividade de risco acentuado, seja por sua nature za ou pelo método de 

trabalho. 
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O escravo contemporâneo  

Alline Lojó Pizápio 

Nayara dos Santos Arena 

Rafaela Simonatto de Oliveira 

Rodrigo Raimundo Alves 

Thairiane Miranda Couto 

Valdir Garcia dos Santos Júnior 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho análogo ao escravo é hoje um dos grandes  problemas que a 

sociedade atualmente tem enfrentado, ferindo direit os básicos e 

princípios inerentes ao homem. Este presente trabal ho visa ao 

esclarecimento de questões relevantes de ordem soci al, que 

inadmissíveis nos tempos modernos, visto que nossa legislação 

trabalhista e penal faz frente à erradicação (ainda  que teoricamente) do 

trabalho análogo ao escravo em nosso país. Foram re alizadas pesquisas 

junto ao Ministério do Trabalho, aos Tribunais Supe riores do Trabalho, à 

OIT (Organização Internacional do Trabalho) e demai s relatos da 

imprensa e depoimentos de pessoas que vivenciaram e sta deploração 

em sua própria pele. Diante de todas as pesquisas q ue foram feitas, 

conclui-se que a importância do presente artigo dev e ser fundamental. 
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Conscientização da existência do assédio moral no t rabalho 

Carlos Augusto Lahr Nogueira 

Gabriela Luanda Tristante 

Giovana Pitondo Martini 

Leila de Freitas Sufen 

Rafaela de Lima Costa 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O assédio moral veio muito antes da existência do p róprio trabalho, ele 

consiste na exposição do trabalhador a situações hu milhantes, 

constrangedoras, repetitivas e prolongadas, durante  a jornada de 

trabalho, no exercício de suas funções. O agressor através de gestos e 

condutas constrangedoras busca inferiorizar, menosp rezar o 

trabalhador assediado, fazendo com que este se sint a fragilizado, 

ridicularizado e menosprezado na frente dos demais colegas de 

trabalho. O objetivo desse assédio é fazer com que o trabalhador se 

demita de seu emprego. Precisamos nos conscientizar  que o assédio 

moral realmente existe, fazendo com que as pessoas assediadas sabiam 

de seus direitos e busquem punição ao agressor. 
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Trabalho análogo ao escravo 

Enio Gonçalves  

Gabrielly Aydar Thiede Pereira 

Nathaly Fernanda de Lima 

Aurelina Aparecida de Oliveira Costa 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A escravidão foi a forma de relação adotada no Bras il desde o período 

colonial até o final do Império. A escravidão no Br asil é marcada 

principalmente pelo uso de escravos vindos da Áfric a. O trabalho 

humano mudou muito durante a história mundial, surg indo assim vários 

problemas, um deles, o trabalho análogo ao de escra vo. A utilização 

deste tipo de trabalho ofende as relações trabalhis tas, haja vista que 

viola o ordenamento jurídico e afronta a dignidade humana. O fator 

determinante para caracterizar trabalho escravo é o  cerceamento da 

liberdade. O trabalhador fica sem condições de sair  do local onde está 

sendo explorado, coação. A participação de algumas entidades é 

imprescindível no combate a este crime, como, Sindi catos, Ministério do 

Trabalho e Ministério Público do Trabalho 

 

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

305 

 

Empregados domésticos: os direitos adquiridos com a  Emenda 

Constitucional 72/13 

Jéssica Carreto Eguchi 

Jéssica Pantaroto Pereira 

Lívia Sugayama Trentin 

Mariana Dias Brumato 

Valdir Garcia Dos Santos Júnior 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Com a a Emenda Constitucional 72/13, publicada em 0 2/04/13, se amplia 

os direitos trabalhistas dos empregados domésticos.  Com isso, alguns 

direitos, como jornada máxima de 44 horas semanais,  e não superior a 8 

horas diárias, e o pagamento de hora extra, adicion al noturno, seguro-

desemprego e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

começam a valer. Esses direitos foram anexados ao a rt. 7º da CF/88. 

Deste modo, buscamos demonstrar e discutir acerca d os novos direitos 

adquiridos pelo Empregado Doméstico. 
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Atual amparo legal para o instituto “Assédio Moral”  e possíveis 

modificações 

Akhenaten Filipe Zucon Cabrerizo 

Ana Laura Leal Medeiros 

André Luís da Costa Baptista Marconi 

Natalia Bergamasco Minervino 

Natália Parolari Rodrigues 

Valdir Garcia dos Santos Júnior 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Devido à evolução do mercado de trabalho, este se t ornou cada vez mais 

cruel e competitivo, cuja busca incessante pelo luc ro e a implacável 

atuação pela busca do crescimento da empresa acarre tou no surgimento 

de patologias sociais. Uma delas é o assédio moral.  O presente trabalho 

objetiva conceituar tal patologia, e explanar sobre  a ausência de 

institutos legislativos próprios para disciplinar, prevenir e sancionar tal 

conduta patológica. Tendo assim, buscar-se-á analis ar o aspecto 

legislativo atual e eventual modificações que poder iam ser feitas no 

ordenamento jurídico brasileiro para amparar o assé dio moral. 
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O instituto do jus postulandi na justiça trabalhist a em relação ao não 

provimento dos honorários de sucumbência 

Ana de Castro Mantovani 

Andreza Yara Santini 

Pedro José Montilha Junior 

Shaira Arroio de Araújo 

Thiago da Silva Rodrigues 

Ronaldo Abud Cabrera 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho visa fazer um enfoque sobre o i nstituto do jus 

postulandi, seu histórico na Justiça do Trabalho, a pós as modificações 

geradas pelo advento da Emenda Constitucional n. 45  de 2004,assim 

como a análise do enunciado nº 425 do Tribunal Supe rior de Justiça, 

ampliando as circunstâncias de exceções à regra ger al, ou seja, do jus 

postulandi. Objetiva expor a controvérsia do presen te instituto ser o 

principal fundamento do não provimento dos honorári os advocatícios 

pela mera sucumbência, que são devidos apenas aos s indicatos, 

demonstrando que as súmulas 219 e 329 do TST, não c ontribui para uma 

justiça mais eficaz. Por fim, será demonstrada que é plenamente 

possível à coexistência entre o presente instituto e a regra da 

sucumbência, a luz da doutrina e jurisprudência. 
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Constitucionalidade do depósito recursal na justiça  do trabalho 

Gabriela Hemina Salomão Esteluti 

Matheus Henrique Pulzato 

Renan Henrique Trindade 

Vítor de Alcântara Bueno 

Vitoria Aparecida de Almeida Rodrigues 

Valdir Garcia dos Santos Júnior 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A maioria das questões levadas á Justiça do Trabalh o têm natureza 

alimentar. Nessa seara, os princípios processuais t rabalhistas protegem 

tais verbas, em especial o da celeridade processual . Todavia tal 

principio pode afrontar algumas normas constitucion ais (embora ele 

também tenha previsão constitucional), ao obrigar p or exemplo o 

depósito recursal mesmo sem a parte ter condições d e fazê-lo e estejam 

sob o beneplácito da justiça gratuita, o que pode g erar violação á ampla 

defesa, contraditório e até mesmo o acesso ao judic iário. A celeridade 

processual assim não pode ocasionar a sucumbência d os demais 

princípios e normas. Com base em pesquisas científi cas, doutrinárias e 

jurisprudenciais, o que se busca com este trabalho não é a coibição do 

depósito recursal, mas sim uma análise crítica. 
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Assédio moral no trabalho 

Amanda Gabriele Gobbo Kuhn 

Andre Luis Brassaroto Carboni 

Augusto Carlos Zaccarone Junior 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

É uma forma de violência no trabalho que consiste n a exposição 

prolongada e repetitiva dos trabalhadores a situaçõ es vexatórias, 

constrangedoras e humilhantes, praticadas por uma o u mais pessoas. 

Ocorre por meio de comportamentos com o objetivo de  humilhar, 

ofender, ridicularizar, inferiorizar, culpabilizar,  amedrontar, punir ou 

desestabilizar emocionalmente os trabalhadores, col ocando em risco a 

sua saúde física e psicológica, além de afetar o se u desempenho e o 

próprio ambiente de trabalho. O assédio pode assumi r tanto a forma de 

ações diretas (acusações, insultos, gritos, humilha ções públicas) quanto 

indiretas (propagação de boatos, isolamento, recusa  na comunicação, 

fofocas e exclusão social). 
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A Súmula 331 do TST e a licitude da terceirização n o Brasil 

Bruno Munin Griciolli 

Debora dos Santos Viana 

Jefferson Henrique Ambrosi 

Maysa Ketrin Rodrigues Parrechio 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho vem com o estudo de empresas pr ivadas e a 

terceirização de mão de obra, apontando com tudo to da a evolução no 

Direito do Trabalho Brasileiro e a flexibilização d as normas trabalhistas, 

a realização da atividade fim de uma empresa, abusa ndo da lacuna da lei 

para esquivar-se dos encargos trabalhistas. A defic iência ao direcionar a 

regulamentação sobre essa pratica, em controvérsia com todo a 

jurisprudência através do enunciado 331 do Tribunal  Superior do 

Trabalho, considerada a única ferramenta do emprega do. Analisando os 

projetos de lei que se tem em tramite hoje, que pre tendem por um fim na 

utilização da terceirização na sua forma ilícita, p onderando-se os 

conceitos e instituir regras com base em critérios práticos, a fim de 

destacar sua finalidade e não violar o Direito. 
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Limites ao carregamento de peso 

Caroline de Souza Teixeira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A atual CLT refere em seu artigo 198 que a carga de  trabalho é de 60kg, 

mesmo havendo limitações aos excepcionados pela nor ma, como o 

trabalho pela mulher e pelo menor. Todavia com a re dução dessa carga, 

seja para 25 kg seja para 30 kg, como apresentado p elos Projetos de 

Leis analisados pelo presente trabalho, realizará o  aumento na produção 

pelos trabalhadores em seus afazeres e, consequente mente, a 

diminuição com o custeamento em tratamentos e medic amentos 

decorridos dos problemas advindos da falta de prote ção nas atividades 

prestadas. 
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Consequências do assédio moral no ambiente de traba lho 

Grazielle da Costa Alves 

Isabela Calsavara 

Larissa de Barros Padilha 

Ronaldo Pombal da Silva 

Valdir Garcia dos Santos Júnior 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O Assédio Moral pode ser conceituado como uma condu ta abusiva, de 

natureza psicológica e que causa danos a direitos d a personalidade do 

ofendido. Podem figurar como assediado tanto o empr egador, como o 

empregado ou colegas de trabalho. Sabe-se que o Ass édio Moral pode 

ser expresso de diversas maneiras. Apenas a título exemplificativo, 

citamos as seguintes condutas que atribuem a vitima  funções que, 

propositalmente, a isola dos demais; condutas que v isam desacreditar 

ou desqualificar a vítima, tais como denegrir sua q ualificação 

profissional; imputar-lhe erros que não cometera; c olocar a vítima sob 

pressão, impondo-lhe ônus desproporcionais caso não  obtenha 

determinado resultado. 
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Um estudo sobre a delituosa situação de redução do trabalhador a 

condição análoga a de escravo 

Ana Carolina Valim Santos 

Carolina Carvalho Challitta 

Felipe Cruz Rosa 

Maria Angélica Porto Corazza Luciano 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho esclarece sobre o crime de redu ção à condição 

análoga à de escravo, inserido no artigo 149 do Cód igo Penal, situação 

verificada através de diversas condutas independent es, que afetam 

dentre outros aspectos pessoais do trabalhador, inc lusive o convívio 

social e principalmente familiar. O Brasil é signat ário da Convenção 

Internacional da OIT, que prevê ações para erradica ção do trabalho 

escravo, portanto nas relações de trabalho que se i dentificam esta 

condição, os trabalhadores reclamam imediata proteç ão do Estado. Com 

base no estudo feito, conclui-se que se seria neces sário um maior 

controle e fiscalização, além de uma sanção maior, para que dessa 

forma se impeça a entrada de novos trabalhadores ne sta situação. 
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O ativismo judicial na súmula vinculante nº 214  

Alaor Fernandes da Costa 

Bruno Félix de Paula 

Gabriela de Oliveira Fanhani 

Juliana Kelly de Freitas Souza 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Muitas decisões de casos concretos não se esgotam n as leis, visto que 

há muita omissão e ausência de solução. Em virtude disso, o TST, ao se 

deparar com a carência de solução jurídica da relaç ão de emprego com 

pessoas portadoras de doença grave, viu-se obrigado  a revelar seu lado 

político e legislar por meio de suas novas construç ões. Assim,  a 

dispensa de empregado portador de doença grave prev ista na Súmula nº 

443 , do TST, é um dos exemplos do ativismo judicia l na Justiça do 

Trabalho. Há presunção de ser discriminatória a des pedida de 

empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite 

estigma ou preconceito, competindo ao empregador de monstrar causa 

plausível à dispensa para assim não ser considerada . 
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Desaposentação 

Diely Daiane Moreira Portolani 

Rosemeire Batista de Almeida Galdino Correa 

Maurício de Carvalho Salviano 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O tema desta monografia, obstante representada, tem  o objetivo de 

esclarecer e elucidar a questão mais salientada e m uitas vezes ignorada, 

sobre o direito de obter uma aposentadoria adequada  ao tempo de 

recolhimento obrigatório na contribuição previdenci ária. A Previdência 

social passou por sua historicidade desde a sua cri ação, modificando de 

tempos em tempos seu objetivo geral e funcional, pa ra a que foi 

promulgada inicialmente. Não obstante cresceu de fo rma assombrosa 

os beneficiários, dando concessões às necessidades humanas, 

abarcadas nessa constituição, permitindo mesmo que não prevista, 

situações que desmerecem apelo e permanência, como no caso de 

corrupções utilizando-se de má fé para obter este b enefício necessário a 

todos os indivíduos de direito.  
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O ITCMD no direito das sucessões 

Diego Freitas Rodrigues dos Santos 

José Luiz Medina Coeli 

Marcelo Antunes Gomes 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo da i ncidência do 

Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação d e Quaisquer 

Bens ou Direitos – ITCMD, nas principais situações que podem ocorrer 

numa sucessão “causa mortis”. Por se tratar de um i mposto de 

competência dos Estados e do Distrito Federal, conf orme disposto no 

artigo 155, I, da Constituição Federal, a análise s erá feita com base nos 

principais dispositivos legais do ordenamento juríd ico do Estado de São 

Paulo sobre o assunto, com especial ênfase na Lei E stadual Nº 

10.705/2000, que instituiu o ITCMD neste Estado. Co mo resultado, 

pretende-se dar exemplos práticos da forma de cálcu lo do ITCMD nas 

principais hipóteses dos artigos 1829 e seguintes d o Código Civil, 

cabendo observar que não há incidência do imposto s obre a meação. 
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Os principais aspectos do ICMS na legislação nacion al 

Diego Freitas Rodrigues Dos Santos 

José Luiz Medina Coeli 

Marcelo Antunes Gomes 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo dos principais aspectos 

do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação d e Mercadorias e 

sobre Prestação de Serviços de Transporte Interesta dual e 

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, com especia l ênfase na 

legislação paulista, tendo em vista tratar-se de um  imposto de 

competência dos Estados e do Distrito Federal, conf orme disposto no 

artigo 155, II, da Constituição Federal. Serão anal isados, além dos mais 

relevantes temas tratados sobre este imposto pela n ossa lei maior, os 

principais dispositivos legais de nosso ordenamento  jurídico sobre o 

assunto. Como resultado, pretende-se fornecer uma v isão abrangente 

sobre o tema e analisar suas principais dificuldade s. 
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Desafios para superação do trabalho infantil  

Daisy Helena Estevam 

Fernanda Escabia da Silva 

Luan Alves dos Santos Benante 

Patricia Aparecida Piovam 

Tatiane Natiely Ferraz 

Valdir Garcia dos Santos Júnior 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Desde os tempos remotos, o trabalho infantil consti tui como prática que 

assombra crianças e adolescentes dispersos por todo  o mundo. Os 

dados revelam que em meio a um amplo arcabouço jurí dico, ainda é 

possível verificarmos que o trabalho infantil encon tra-se enraizado em 

nossa sociedade. Por isso, o presente trabalho visa  demonstrar que, 

desde os tempos históricos até a atualidade como tr abalho infantil está 

inerente a sociedade e quais os mecanismos podemos nos utilizar para 

erradicar com essa prática.  
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Comentários sobre os princípios tributários brasile iros 

Daisy Helena Estevam 

Patricia Aparecida Piovam 

Tatiane Natiely Ferraz 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho visa demonstrar ao leitor a inc idência dos princípios 

e sua efetiva aplicabilidade no âmbito tributário. 
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A representação comercial 

Daisy Helena Estevam 

Fernanda Escabia da Silva 

Luan Alves dos Santos Benante 

Patricia Aparecida Piovam 

Tatiane Natiely Ferraz 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho não terá a presunção de exaurir  toda a matéria, tem-

se que a representação comercial já avançou e muito  com a sua 

legislação, mais recentemente com o Código Civil de  2002 que 

colaborou substancialmente para suprir as lacunas q ue não mais 

poderiam existir no direito atual. A representação comercial tem papel 

fundamental no desenvolvimento comercial e industri al, e suas relações 

devem zelar pela transparência, para que não hajam injustiças sobre os 

contratos celebrados, ainda que verbais, na sua gra nde maioria travando 

de longa data, uma relação de parceria. Este trabal ho tem como objetivo 

dirimir constantes duvidas sobre o contrato de repr esentação comercial. 
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Notas históricas sobre a criminalização da insolvên cia 

Luiz Gustavo de Oliveira Berne 

Heitor Barbosa Souza 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

São inúmeras as referências jurídicas, na antiguida de, no que tange a 

execução da divida sobre as pessoas do devedor e se us familiares, bem 

como as incontáveis - e sempre fracassadas - inciat ivas para deslocar o 

objeto de execução na direção dos bens do devedor. Nesse sentido 

usava- se modos desumanos para pagamentos da divida  na antiguidade, 

muitas vez ferindo pessoas em favor da divida. Nest e sentido faz se 

necessário mostrar um pouco dessa história! 
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O princípio da não-cumulatividade no direito tribut ário 

Ana Caroline de Assis Borges 

Bárbara Natal Buttini 

Evely da Costa Mello 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho objetiva explicitar a respeito do princípio da não-

cumulatividade no Direito Tributário Brasileiro, bu scando-se esclarecer 

as disposições previstas em nossa Constituição Fede ral, bem como nas 

normas infraconstitucionais, apresentando posiciona mentos 

doutrinários e jurisprudenciais acerca do tema.  
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Contratos empresariais (espécies) 

Larissa Braga Tezolin 

Valquíria Miloch Pacheco 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho visa explorar os contratos e su as modalidades, pois 

na atividade empresarial  a que se dedica, o empres ário celebra   vários 

contratos, podendo estar sujeitos a quatro regimes jurídicos diferentes, 

cível, administrativo, trabalho e consumidor, abord aremos o contrato de 

Leasing, Factoring, alienação fiduciária em garanti a, concessão 

comercial, Franquia e representação Comercial, o qu al esclareceremos a 

forma, e as obrigações entre as partes perante cada  modalidade aqui 

vista. 
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A tutela jurídica dos animais no direito brasileiro  

Nayara dos Santos Arena 

Rafaela Simonatto de Oliveira 

Rodrigo Raimundo Alves 

Thairiane Miranda Couto 

Ronaldo Abud Cabrera 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O Direito brasileiro em seu âmbito de proteção anim al possui uma vaga 

legislação, abrangendo grande parte a proteção de a nimais silvestres. 

Entretanto crimes bárbaros envolvendo animais domés ticos ocorrem 

constantemente mais próximos do que imaginamos. Par a combater tais 

atos, algumas medidas poderiam ser tomadas como apr esentaremos em 

nosso trabalho, a conscientização é algo simples e fácil. Muitos 

acreditam que o simples ato de adotar já é o sufici ente, porém tudo 

precisa de um planejamento premeditado, um animal n ão é objeto para 

simplesmente ser descartado quando achamos que foi cessada sua 

serventia. A criação do DUDA (Direito Universal dos  Animais) 

impulsionou a proteção animal. O Brasil adotou a le gislação com base 

em outros países.  

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

325 

 

A tutela jurídica dos animais no direito brasileiro  

Enio Gonçalves  

Gabrielly Aydar Thiede Pereira 

Nathaly Fernanda de Lima 

Natalia Bergamasco Minervino 

Aurelina Aparecida de Oliveira Costa 

Ronaldo Abud Cabrera 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Os animais ainda são tratados pelo ordenamento jurí dico brasileiro 

como meros objetos materiais dos delitos contra a f auna. No entanto, 

defende-se uma mudança em prol de reafirmar aos ani mais como 

sujeitos de direitos básicos, tais como vida, integ ridade física e 

liberdade. Desta forma, o legislador busca tutelar o direito do animal a 

uma vida saudável, livre de violência humana. A pri ncipal causa de 

extinção das espécies são consequências da degradaç ão do meio 

ambiente pelo homem. É notória a relevante importân cia de haver 

dispositivo dentro do ordenamento jurídico brasilei ro, voltados à tutela 

de áreas protegidas e ecossistemas. As formas de tr atamento devem ser 

distintas, os animais domésticos devem ser protegid os e os silvestres 

preservados. 
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Crimes contra animais de rodeio 

Relson Luis Vanni 

Ronaldo Abud Cabrera 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O rodeio tem sua atividade regulamentada pela Lei F ederal 

n°10519/2002, que dispõe sobre a realização e a fis calização, além da 

defesa sanitária animal quando da realização do rod eio. Há ainda a Lei 

Federal n° 10.220, de 2001, referente à atividade d e peão de rodeio, 

equiparando-o a atleta profissional. Estando a real ização do rodeio e a 

atividade dos peões regulamentada por lei não há co mo falar que 

referida atividade é ilegal. Referido trabalho dará  uma abordagem 

histórica e legal, mostrando que sua realização, de ntro dos critérios de 

proteção e fiscalização previstas em lei, não acarr etam maus tratos aos 

animais envolvidos. Nesse sentido qualquer irregula ridade acarretará a 

punição dos responsáveis, donos dos animais ou dos peões. 

 

 

 

 

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

327 

 

Análise da viabilidade do plano de recuperação judi cial de empresas 

Cíntia Minaki 

Gaspar Soares Mota Júnior 

Nathiely Palomo Galvao 

Luiz Henrique Rodrigues Bonizoli 

Luiz Carlos Galhardo 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A gestão ineficiente aliada a fatores como a concor rência desleal e 

obrigações não planejadas, prejudicam a estabilidad e econômico-

financeira de muitas empresas. Em alguns casos, a d eclaração de 

falência é o único meio para que o encerramento leg al das atividades 

beneficie o maior número de credores. Entretanto, h á situações em que 

a recuperação judicial é mais viável. Buscou-se com preender este 

processo tendo como objetivos, caracterizá-lo como um direito do 

empresário e dever, quando atendidos os requisitos legais; e esclarecer 

a sua elaboração e execução. Para isso, baseou-se n a análise da 

legislação infraconstitucional relativa ao tema, al ém de referenciais 

teóricos como Ulhoa (2014). Concluiu-se que nem tod a empresa pode 

ser recuperada, não bastando os requisitos técnicos , a composição. 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

328 

 

Ação civil pública e representatividade adequada 

Anibal Almeida Garcia 

Gabriela Aparecida Gonçalves Chiquito 

Larissa da Silva Ogeda 

Leonardo Fernando Ikari 

Flávio Marcelo Gomes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A ação civil pública surgiu com a Lei n.° 7347/85 c om o objetivo de 

tutelar direitos difusos ou coletivos, danos ao mei o ambiente, ao 

consumidor, aos bens e direitos de valor artístico,  estético, histórico e 

paisagístico, assim como infrações a ordem econômic a e da economia 

popular. Os legitimados para promover a ação civil pública são o 

Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, Estados, Municípios e 

Distrito Federal, as Associações, os Sindicatos, as  Autarquias, as 

Sociedades de Economia Mista e os Partidos Político s. Quando a ação é 

proposta como fica a representação dos demais legit imados? Até que 

ponto existe representação? A representação pode se r realizada 

diretamente por quem sofreu o dano? Por fim, necess ária analogia entre 

a representação adequada e o sistema common law. 
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Alimentos gravidicos 

Vanessa Calligaris Medina Coeli 

Iasmin Viana 

Guilherme Corassi de Oliveira 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

 O trabalho visa demonstrar a importância dos alime ntos gravídicos na 

vida das mulheres, bem como informar tópicos releva ntes acerca do 

tema, tal como a competência para interpor ação, ti tular da ação, 

indícios de paternidade, o princípio da irrepetibil idade de alimentos, 

conversão dos alimentos gravídicos em pensão. Serão  discutidos casos 

práticos e curiosidades a respeito do assunto a fim  de melhorar a 

compreensão para os estudantes e interessados na ár ea.   
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Escola do direito civil constitucional e sua aplica ção 

João Paulo Sarausa Martins da Silva 

Lenon de Andrade Dias 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O assunto envolve questões como a Teoria Tridimensi onal do Direito, 

mostrando como se deu a modificação do novo Código Civil (2002) e sua 

relação com os princípios inerentes da Constituição  Federal de 1988. 

Essas mudanças quando relacionadas entre si dão ini cio ao tema do 

presente trabalho, a Escola do Direito Civil Consti tucional e sua 

Aplicação. 
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Do regime de bens 

Régis Anjos Falco 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho visa abordar os regimes existen ciais do casamento. 

Visa também expor decisões judiciais e aplicação pr ática.  
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Ação de investigação de paternidade 

Aline Cristina Alves Miranda 

Bruna Prado Salvador 

Emilly Costa Tozzo 

Lariana Tomé Fulanetti 

Marciane Cassia Fernandes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Toda criança tem direito de receber o nome do pai e  da mãe e de ser 

sustentada, alimentada e educada por eles. Caso o p ai se recuse a 

reconhecer o filho, pode-se mover um processo que s e chama Ação de 

Investigação de Paternidade. Esse processo é movido  pela criança, 

representada por sua mãe, contra o suposto pai que se nega a 

reconhecer a criança de forma amigável. Uma vez pro vada a filiação, o 

pai será obrigado, por um juiz, a registrar e a cum prir com todos os 

deveres relacionados à paternidade, como, por exemp lo, pensão 

alimentícia e herança. 
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Síndrome da alienação parental 

Daniely Basto de Almeida 

Victor de Souza Balestra 

William Timachi Madrid 

Driely Basto de Almeida 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A Síndrome de Alienação Parental provém de uma disp uta judicial em 

que os pais ou usam para se vingar do outro genitor  ou para ter somente 

para si a guarda definitiva da criança. Tudo começa  com a separação 

judicial, logo após vem às disputas judiciais e seu s diversos tipos, e 

nesse sentido aparece à alienação, onde um pai usa algum artifício de 

acordo com as circunstâncias. O comportamento desen cadeado pelo 

genitor guardião tem por objetivo limitar ou impedi r o convívio do outro 

genitor com o filho comum após o rompimento do vínc ulo conjugal. 

Busca-se referir eventuais motivos que possam desen cadear a 

síndrome, bem como propor algumas soluções. Demostr ando essas 

ações por alguns motivos como: ciúmes, inveja, poss essividade e ate 

mesmo influência de familiares. 
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Atualização de débitos judiciais e extrajudiciais t endo como indexador 

índices mercadológicos        

Raimundo Cândido da Silva Jr 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho vem apresentar uma proposta ino vadora e não 

conflitante ao Código Processo Civil no que concern e à atualização de 

Débitos Judiciais. Defende a alteração da norma leg al com a inclusão de 

uma alínea no Ordenamento Processual Civil cuja res ultante beneficiaria 

o credor já tão apenado pelo débito e pelo trâmite processual, 

restituindo a este o status quo. A tese aqui avença da prestigia os 

Princípios da Igualdade, Proporcionalidade, Razoabi lidade, Equidade e 

Isonomia lastreados em norma legal, jurisprudência,  tese propriamente 

dita e caso fático. Concluindo por ser a presente a lteração forma de 

materialização da Justiça, positivação do Justo e e ficácia Processual. 
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Responsabilidade civil do cirurgião plástico 

José Roberto Silva Ribeiro 

Natáli Cristine Bento Fernandes Silva 

Bruna Leandro dos Santos 

Manoel Carlos Callejon 

Lucas Andrade Canha 

Luiz Gustavo Boiam Pancotti 

Paulo Roberto Cavasana Abdo 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo da r esponsabilidade 

civil do cirurgião plástico, quer seja na cirurgia plástica reparadora ou 

na estética. Assim, o objetivo se concentra em obse rvar a 

responsabilidade civil nos casos já mencionados, ve rificando suas 

matizes no campo jurídico, com mais impacto quanto a cirurgia plástica 

estética. Quanto ao questionamento levantado pelo t rabalho, tenta-se 

responder o seguinte: erro médico advindo de cirurg ia plástica estética 

origina uma obrigação de meio ou de resultado? .A d outrina nos ensina 

que em se tratando de cirurgia plástica reparadora a obrigação é de 

meio, ao passo que na cirurgia plástica estética a obrigação é de 

resultado. Porém, independente do tipo de cirurgia é, importante 

destacar que imprescindível que esteja presente o d ano para que seja 

cogitada a reparação. Aspectos esses que serão anal isados por ocasião 

do término e conclusão do trabalho. 
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Peticionamento eletrônico - aspectos gerais e práti cos 

Alexandre Jorge Coelho 

Fernando Jorge Coelho 

Thaís Sanchez Bassetto 

Luiz Gustavo Boiam Pancotti 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho visa demonstrar os aspectos prá ticos do 

Peticionamento Eletrônico no site do Tribunal de Ju stiça do Estado de 

São Paulo por meio do portal E-SAJ, sistema este ut ilizado para consulta 

de tramitação de ações, distribuição e envio de pet ições. Para tanto, 

primeiramente, apresentaremos considerações iniciai s sobre o chamado 

“processo eletrônico”, abrangendo conceitos e docum entos 

necessários para sua efetivação. Em uma análise esp ecífica, tomando 

por base a Lei 11.419/06 e a Resolução nº 551/2011 do TJ, 

demonstraremos como ocorre um peticionamento feito em autos 

virtuais, o qual, a partir da implantação do proces so eletrônico, vem 

cada vez mais sendo utilizado. Por fim, apresentare mos brevemente 

pontos positivos e negativos do processo eletrônico . 
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O princípio da função social do contrato como fonte  limitadora 

Geovana Serra Dantas 

Isabele Zamai Galdeano 

Milton Pardo Filho 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O princípio da Função Social do contrato é um marco  no novo Código 

Civil, expresso no artigo 421 do mesmo, segundo o q ual "A liberdade de 

contratar será exercida em razão e nos limites da f unção social do 

contrato". O presente trabalho pretende explanar so bre tal princípio 

como fonte limitadora dos contratos no caso de lesã o ou ameaça a 

direito. Serão abordados princípios ligados a este,  como da boa-fé 

objetiva e do equilíbrio contratual. Não obstante, haverá ilustração com 

casos em que a falta da função social violou direit os e como foi 

solucionado pela justiça. 
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Exame do contrato de franquias: autonomia dos franq ueados 

Ana Carolina Shorane 

Fernando Milan Amici Junior 

Gabriel Mandarini Gonzaga 

José Guilherme Rissato Pereira dos Santos 

Victor Augusto Tateoki 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem por objeto analisar, ainda que de maneira 

sucinta, o contrato de franquias no que se refere à  autonomia dos 

franqueados e a sua abrangência. Serão elencados os  direitos e deveres 

de cada parte, bem como as vantagens e desvantagens  do contrato, 

suas especificidades serão demonstradas e comparada s estabelecendo 

contrapontos entre os diversos tipos de estabelecim entos de franquia. 
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Teoria geral dos contratos 

Crislaine Cassia Amorim Silva 

Daiane de Almeida Oliveira  

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho é uma síntese da teoria geral d os contratos e tem 

por objetivo mostrar seus requisitos subjetivos, ob jetivos e formais, 

bem como as principais classificações contratuais.  
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Alimentos gravídicos: aspectos práticos 

Bárbara Caldas Cornacchione 

Carla Rebecca da Silva Bicharelli 

Ligia Yumi Kariyama 

Mara Luiza de Camargo Pedon 

Patricia Martines Evangelista 

Marcelo Yukio Misaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho analisará a Lei nº 11.804/2008,  a qual disciplina o 

direito de alimentos da mulher gestante e a forma c omo será exercido. 

Além disso, apresentará o conceito doutrinário dos alimentos 

gravídicos, bem como questões práticas a respeito d o assunto. 
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As peculiaridades do contrato empresarial de factor ing 

Amanda Fornazari do Amaral 

Edervan Santos Chiarelli 

Flávio Pereira da Silva Santos 

João Victor Barbosa Soares Sousa 

Caroline de Souza Teixeira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O contrato de factoring é uma importante ferramenta  dentro do direito 

empresarial. Infelizmente o número de inadimplência  tem crescido, e as 

empresas de administração de crédito tem cada dia m ais sido 

necessário. O presente trabalho tem a intenção de d emonstrar as 

vantagens e desvantagem que tal instituto pode traz er para credores, 

devedores e administradores. 
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Anencefalia e aborto de feto anencéfalo  

Filipe Bogo Rodrigues 

Luis Henrique Torciani Gardinal 

Odimilson Francisco Simões de Mello Filho 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Trabalho realizado para tratar do aborto de fetos c om anencefalia, o que 

é anencefalia e as posições jurídicas a respeito. S erão abordadas 

posições jurisprudenciais, evolução histórica das t eorias e pensamentos 

a respeito da anencefalia, casos em especiais, a po sição social, religiosa 

e legal.  
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A síndrome da alienação parental no direito brasile iro 

Caroline Teixeira Cardoso 

Helena Rafaela Ferreira Pereira 

Priscila de Souza Costa 

Sara Stefani Dadalto 

Tarcila Lidiani Daniel 

Ronaldo Abud Cabrera 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A Síndrome da Alienação Parental é um fenômeno que se origina, na 

maioria dos casos, em disputas judiciais de guarda dos filhos, e 

consiste em um processo de desmoralização de um dos  genitores para 

com a criança, com o intuito de destruir a relação desta com o pai/mãe 

alienado, materializando uma espécie de vingança pr omovida pelo 

genitor ou terceiro alienador, utilizando para tant o a própria criança. 

Respeitando os princípios constitucionais norteador es da família, como 

a proteção integral à criança e ao adolescente e o melhor interesse da 

criança, os quais deram origem a Lei 12.318/2010, o  Judiciário deve 

intervir nas relações em que restem constatada a pr esença desta 

síndrome, a fim de se preservarem os relacionamento s saudáveis que 

pais e filhos devem ter. 
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Alienação parental 

Taís Coutinho Modaelli 

Thaís Sanchez Bassetto 

Rodrigo de Oliveira 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este presente trabalho tem por objetivo principal a  demonstração deste 

distúrbio de infância (que aparece quase exclusivam ente no contexto de 

disputas de custódia de crianças), bem como a campa nha denegritória 

contra um dos genitores, realizado pela própria cri ança sem nenhuma 

justificação. Demonstrar os resultados da combinaçã o das instruções de 

um genitor (o que faz a "lavagem cerebral, programa ção, doutrinação") e 

contribuições da própria criança para caluniar o ge nitor-alvo. 

Concluindo, ainda, a urgente necessidade de se conf erir maiores 

poderes aos juízes, a fim de se preservar direitos fundamentais da 

criança e do adolescente. 
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Ônus da prova 

Débora dos Santos Viveiros 

Felipe Cruz Rosa 

José Ricardo da Silva 

Karine da Silva Bocuti 

Ronaldo Abud Cabrera 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Trata-se de trabalho, cuja finalidade é analisar o instituto do ônus da 

prova, sob a ótica moderna, no direito processual c ivil brasileiro e no 

âmbito do Código de Defesa do Consumidor. É de suma  importância 

estudar as regras relativas ao ônus da prova que di sciplinam e 

organizam a matéria probatória dentro do processo c ivil. Diante disto, 

passará a se verificar as regras de distribuição do  ônus da prova, 

abordando problemáticas como a possibilidade de sua  inversão, até 

mesmo em situações excepcionais, bem como a moderna  teoria da 

distribuição dinâmica do ônus da prova, que melhor se concatena com a 

busca pela verdade real. Por fim, serão demonstrada s as relevantes 

mudanças trazidas sobre o tema pelo anteprojeto do novo Código de 

Processo Civil. 
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Contrato de arrendamento mercantil ou leasing 

Carolina da Cruz Silva 

Cátia C. Lopes Garcia 

João Paulo Figueiredo Fernandes 

Amanda Batista dos Santos 

Bianca de Farias Ribeiro 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Neste trabalho serão estudadas as formas de leasing . O Leasing é uma 

espécie de contrato empresarial, que tem como carac terística o aluguel 

de determinado bem. Aquele que arrenda o bem, ao fi nal do contrato, 

terá a opção de devolvê-lo, de renovar o vínculo ou  ainda de adquiri-lo 

de forma definitiva. Existem duas modalidades de le asing, o financeiro e 

o operacional. No primeiro, é uma instituição finan ceira que adquire o 

produto e o arrenda para o interessado, com prazo m ínimo de 02 anos 

para os bens com útil inferior a 05 anos, e 03 anos  para os demais bens; 

enquanto no segundo, o fabricante do bem é quem o a rrenda ao 

interessado, sem intermediários, com prazo mínimo d e 90 dias. Existe 

ainda o leasing back, onde o empresário vende o bem  para depois 

arrenda-lo. 
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A síndrome da alienação parental 

Aline Sampaio Da Silva 

Amanda dos Santos Yanaze 

Camila Dall'oca de Oliveira 

Vanessa Bossada 

Wesley Gustavo Peterman Rodrigues 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Considerando o número cada vez maior de casos de al ienação parental 

se tornam necessários estudos no sentido de entende r o problema e 

suas causas para que seja possível encontrar soluçõ es. O 

comportamento dos pais no sentido de alienar os fil hos pode implicar 

em diversos problemas psicológicos ou doenças psico ssomáticas, além 

de vários outros distúrbios. É fundamental que o Es tado encontre 

maneiras de assegurar às crianças aqueles direitos que o ordenamento 

jurídico lhes reserva.  
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A união estável homoafetiva como reflexo do ativist o no STF 

Bruno Félix de Paula 

Alaor Fernandes da Costa 

Juliana Kelly de Freitas Souza  

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

É certo que o ativismo judicial é um fenômeno prese nte na atualidade. 

Deste modo, a posição proativa do STF vem causando polêmicas como 

a decisão da União Estável Homoafetiva. O presente trabalho, portanto, 

abordará as características do ativismo, e as princ ipais posições 

jurisprudenciais e doutrinárias a respeito do tema,  qual seja, a União 

Estável Homoafetiva como reflexo do ativismo no STF . 
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O contrato de leasing como forma de aquisição de ae ronave 

Natáli Cristine Bento Fernandes Silva 

José Roberto Silva Ribeiro 

Manoel Carlos Callejon 

Lucas Andrade Canha 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Buscaremos, através do presente trabalho, analisar detalhes sobre o 

contrato de leasing (arrendamento mercantil). Abord aremos o histórico 

do contrato e as legislações regulamentadoras. Serã o analisados os 

requisitos e as partes que compõem o leasing, assim  como seus 

deveres e obrigações. De forma breve, será demonstr ado um exemplo 

prático de como se desenvolve o contrato de leasing , desde a firmação 

até a conclusão, também faremos breve abordagem a r espeito do 

contrato de leasing para aquisição de aeronave. Tra remos os principais 

tipos de leasing previstos no ordenamento jurídico,  e, por fim, uma 

breve análise sobre as vantagens e desvantagens da escolha desse tipo 

de contrato. 
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A importância da tutela no direito de família 

Carlos Augusto Lahr Nogueira 

Gabriela Luanda Tristante 

Giovana Pitondo Martini 

Leila de Freitas Sufen 

Rafaela de Lima Costa 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A tutela é um ato de sumária importância do direito  de família, é um 

instituto que tem por objetivo a substituição do po der familiar, em 

caráter assistencial, sendo ela, um ato complexo, p ois confere a um 

tutor direitos e obrigações, para com o menor e seu s bens. Um terceiro 

este que, esteja fora do poder familiar, tenha capa cidade de administrar 

os bens do menor, seja capaz de cuidar e zelar pelo  menor, cuidando da 

sua criação, educação e haveres.  

 

 

 

 

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

351 

 

Abandono afetivo  

Letícia Viola 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O Poder Judiciário vem recebendo muitas ações discu tindo a 

responsabilidade dos pais que abandonam afetivament e seus filhos e a 

possibilidade de tal situação ensejar indenização. O tema é revestido de 

uma série de questões controvertidas e ainda não re stou consolidado 

posicionamento pacífico pela doutrina e jurisprudên cia.  Tribunais e 

juízes acolhem o assunto com insegurança e são repe lidos pelas 

instâncias superiores. Desta forma, realizaremos um  estudo a respeito 

da responsabilidade civil e eventual responsabilida de penal caso o 

Projeto de Lei 700/2007 de autoria do Senador Marce lo Crivella seja 

aprovado, levando em conta o princípio da dignidade  da pessoa 

humana. Por fim, verificaremos a responsabilidade e m caso de 

abandono afetivo inve 
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A responsabilidade civil hospitalar a pacientes de médicos estranhos ao 

seu quadro clínico  

Raimundo Cândido da Silva Jr 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho vem mediante memorial dissertat ivo lastreado a 

norma legal vigente in casu o Código Civil, a Const ituição Federal, o 

Código de Defesa do Consumidor e Jurisprudências es parsas 

propugnar pela Responsabilidade Civil do Hospital n o que concerne à 

Pacientes que à despeito de serem tratados por Médi cos Estranhos ao 

Quadro Clínico Hospitalar, estão garantidos pelas N ormas 

Constitucionais e Infra Constitucionais e a Institu ição Hospitalar não 

pode se eximir dos Cuidados devidos sob a frágil ar gumentação de que 

o tratamento não esteja sendo assistido por médico que Componha seu 

quadro Clínico. Prevalece o Direito à vida e à Dign idade da Pessoa 

Humana sentenciado nos Artigos 1,III e 5,caput da C onstituição Federal. 
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Efeitos sucessórios na união estável 

Jéssica Nayani Marcos dos Santos da Silva 

Marina Andrade Perez 

Michely Magno dos Santos 

Paula Nevack de Britto 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A CF de 88 reconheceu a união estável como  entidad e familiar, sendo 

assim protegido pelo estado. Antes do advento dessa  constituição os 

companheiros eram excluídos, a eles não era garanti do nenhum direito 

sucessório. A união estável e seu direito de sucess ão são tutelados pelo 

art. 1790, onde está redigido que o mesmo só será c hamado a concorrer 

com bens adquiridos na constância da união estável,  onerosamente. 

Assim o companheiro não concorre aos bens particula res, estes serão 

restritos aos ascendentes e descendentes. A inferio ridade do 

companheiro em relação ao cônjuge na sucessão é nít ida, o cônjuge, 

herdeiro necessário, tem direito real de habitação e a reserva de ¼ da 

legítima e o companheiro sobrevivente não possui ta is benefícios, 

contrariando o princípio da isonomia constitucional . 
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A alienação parental 

Enio Gonçalves  

Gabrielly Aydar Thiede Pereira 

Nathaly Fernanda de Lima 

Aurelina Aparecida de Oliveira Costa 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Com o advento da Constituição de 1988, os direitos humanos e 

principalmente o princípio da dignidade da pessoa h umana tiveram um 

enfoque muito grande, a fim de disciplinar e tornar  de conhecimento de 

todo o problema da alienação parental, em 2010 a le i 12.318 foi editada. 

Com base em alguns artigos e pesquisas realizadas p or RICHARD 

GARDNEER, podemos hoje identificar e combater esse mal que assola 

muitas crianças e adolescentes. A alienação ocorre quando um dos pais, 

avos, ou quem tem a guarda ou vigilância da criança , tenta por meio de 

falsas acusações, denegrir os vínculos afetivos com  o outro progenitor. 

A lei 12.318 disciplina também as formas de como se  pode dar a 

alienação parental, listando inúmeras situações, e também as medidas 

cabíveis a serem tomadas.  
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A alienação parental e sua síndrome 

Jéssica Nadine Faria Gonçalves 

Juliana Elisa da Silva 

Letícia Cristina Delben 

Tais Regina Mendes Oliveira 

Thaine Araujo Lacerda 

Ronaldo Abud Cabrera 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O comportamento da Alienação Parental em nossa soci edade tem sido 

cada vez mais comum, afrontando vicissitudes éticas , morais, 

humanitárias e de caráter constitucional. Esse comp ortamento tem 

como consequência a propagação da síndrome que atin ge a criança ou 

o adolescente quando vítima do afastamento de um do s genitores 

provocado pelo outro. Trata-se de temática pouco co nhecida e que 

nosso ordenamento avançou ao discipliná-la na Lei 1 2.318/2010.  Assim, 

tal fenômeno, vem despertando interesse em outras á reas, como o da 

medicina e o da psicologia. Dessa forma, a perspect iva do presente 

trabalho é analisar a nova Lei e os seus efeitos, d ireto e indireto, na 

sociedade e na família, buscando a aplicação da ref erida Lei, a forma de 

eximir os prejuízos ocasionados pela Síndrome e, as segurando, 

portanto, a garantia de um convívio salutar. 
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Desconsideração da personalidade jurídica à luz do código Civil  

Felipe Gonçalves de Lima 

Dieymis Gonçalves Gaiotto 

Milton Pardo Filho 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Pessoa jurídica é uma realidade autônoma, capaz de direitos e 

obrigações, independentemente dos membros que a com põem (Maria 

Helena Diniz). É por essa razão,segundo essa doutri nadora,de exclusão 

de responsabilidade dos sócios, a pessoa jurídica, por vezes, desvia-se 

de seus princípios e fins, cometendo fraudes e deso nestidades, 

provocando reação na doutrina. Diante disso, surgiu  a figura da 

desconsideração da personalidade jurídica. No códig o civil esse 

instituto é previsto no art.50 da qual se trata de uma medida excepcional 

(caso de abuso ou desvio de finalidade) requerida p ela parte ou pelo 

Ministério Público para desconsiderar essa autonomi a criada pela 

personalidade com intuito de alcançar pessoas e ben s que se escondem 

com fim diverso (ilícitos...). 
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Justiça restaurativa no Brasil, uma ótima realidade , mas precisamos de 

mais 

Marco Antonio Ferreira 

Amanda Cristina Gomes 

Milton Pardo Filho 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

No Brasil, a Justiça Restaurativa já é uma realidad e, devido ao 

financiamento da Secretaria de Reforma do Judiciári o e pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento. São Caeta no do Sul, Porto 

Alegre e o Distrito Federal, podem ser apontados co mo os centros de 

referência sobre o assunto e sobre os resultados da  utilização de tais 

meios para a solução dos conflitos, bem como a reed ucação cultural 

dos Brasileiros em sua formação. Mas com certeza o sucesso seria 

ainda maior, caso haja não só na infância, mas tamb ém dos já adultos, 

uma mudança de hábitos e costumes, nas tratativas d os fatos do dia a 

dia. Essa mudança passa pelos conceitos de querer s empre levar 

vantagem em tudo, ignorarmos a condição do próximo,  combate ao 

imediatismo e a cultura beligerante. Esse será noss o foco. 
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Os efeitos jurídicos e sociais decorrentes da síndr ome da alienação 

parental 

Aline Nankita Batista Camargo 

Aline Umberto de Aquino 

Elizama Santos Alves 

Leonuza Lopes Lisboa 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A família é um instituto essencial à vida em socied ade, principalmente 

para a criança e o adolescente, uma vez que necessi tam, em regra, da 

inserção num seio familiar que possibilitem o seu c orreto e saudável 

desenvolvimento. Ocorre que, com a separação dos pa is, ou mesmo 

estando eles juntos um dos genitores ou familiares próximos, chamados 

alienantes, como forma de atingir o genitor, ou até  mesmo outro familiar, 

o alienado, acaba por prejudicar o desenvolvimento psicossocial da 

criança e do adolescente, uma vez que a alienação p arental consiste em 

mentiras e acusações falsas, na maioria das vezes. A alienação parental 

causa muita dor e sofrimento ao genitor alienado, m as, 

indubitavelmente, o faz muito mais à criança, que t ambém é vítima da 

alienação. 
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Anulação da certidão de nascimento 

Elizandra Aparecida Teixeira da Silva 

Jean Vinicius do Nascimento Lins 

Susana Gonçalves 

Paulo Roberto Cavasana Abdo 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Neste trabalho abordaremos o assunto sobre a anulaç ão da certidão de 

nascimento, com o intuito de informar o que diz a n orma e as decisões 

tomadas pela jurisprudência. A anulação da certidão  de nascimento é 

um direito assegurado pelo código civil, onde compr ovado o 

reconhecimento de paternidade feito com vicio de co nsentimento, pode 

– se requerer ação anulatória da certidão. Entretan to os tribunais têm 

negado o pedido de anulação com base na inexistênci a do vício de 

forma concreta, uma vez que não há a possibilidade de anulação do 

registro de nascimento sendo que o reconhecimento é  voluntário e com 

perfeita demonstração de vontade. 
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Responsabilidade civil por abandono afetivo 

Bruna Leandro dos Santos 

Milton Pardo Filho 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Os pais tem um papel imprescindível na criação dos filhos, o convívio é 

essencial para o crescimento da criança. A afetivid ade neste caso serve 

como adubo para uma planta em crescimento, se o cui dador ao toma os 

devidos cuidados a planta não se desenvolve. Para a  criança que sofre 

abandono afetivo o caso se torna mais complexo, cau sando ao 

abandonado: abalos psicológicos, sentimento de desp rezo, entre outros 

fatores que poderão levá-lo a tornar-se um adulto c om sentimento de 

inferioridade. O presente trabalho tem objetivo de demonstrar que a 

propositura da ação de indenização não visa a obrig ar a criação de amor  

entre pais e filhos, mas como forma de amenizar os danos sofridos pela 

vitima do abandono. 

 

 

 

 

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

361 

 

Alimentos gravídicos  

Andressa Letícia Cristina Barbosa Machado 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem por objetivo explanar de fo rma suscinta a 

polêmica que o advento da Lei de Alimentos Grávidic os (Lei nº. 

11.804/08) trouxe no âmbito do Poder Judiciário, qu anto à possibilidade 

de indenização ao suposto pai, por alimentos pagos indevidamente, 

quando da negativa de paternidade. A análise da ref erida lei, 

possibilitará a discussão dos direitos inerentes ao  nascituro, da 

gestante, bem como os do suposto pai e a questão da  responsabilidade 

civil por parte da genitora ao atribuir paternidade  ao réu em uma ação de 

Alimentos Gravídicos. 
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Apontamentos acerca da teoria da média ponderada no  direito 

sucessório 

Lais Suelen Rosendo da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

No Brasil a realidade da estrutura das famílias vem  se alterando com o 

passar do tempo e o direito sucessório busca acompa nhá-las para poder 

prover uma melhor justiça. Inúmeras famílias são co mpostas pelos 

cônjuges e filhos comuns do casal e também os exclu sivos de uma 

parte e, quando a sucessão se inicia, devem se esta belecer parâmetros 

para a partilha. A teoria da média ponderada busca estabelecer método 

hábil para esta partilha nestes casos, mas será pos sível ponderar 

conforme propõe Giselda Hironaka? 
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O estudo dos crimes falimentares 

Aline Cristina Alves Miranda 

Bruna Prado Salvador 

Emilly Costa Tozzo 

Lariana Tomé Fulanetti 

Marciane Cassia Fernandes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A legislação brasileira não atribui o nome juris de  crime falimentar aos 

delitos previstos na legislação sobre falências, ma s a doutrina e a 

jurisprudência conceituam esses ilícitos penas como  “crimes 

falimentares”, e estão previstos nos artigos. 168 a  178 da Lei 11.101/05 

(nova lei de falências), sendo que para fins didáti cos iremos utilizar 

destes. Portanto, sob a ótica da nova lei, Crimes F alimentares seriam 

aqueles que têm como condição objetiva de punibilid ade o decreto de 

falência, ao passo que os decorrentes do deferiment o da recuperação 

judicial e da Homologação da Recuperação extrajudic ial são os ditos 

Crimes em Espécie. 

 

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

364 

 

Métodos alternativos de resolução de conflitos, sob  o prisma familiar e 

penal 

Fabrício Garcia Angelini 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

É sabido que, em síntese, a palavra litígio signifi ca conflito de interesse 

caracterizado por uma pretensão resistida derivada da relação humana 

em sociedade. É notório, ademais, que o processo ju dicial, apesar de ser 

a forma adotada pelo Estado, não é o único meio de solução de lides, 

tendo em vista a existência de métodos alternativos  e consensuais. 

Assim, o presente trabalho abordará a mediação (fam iliar e penal), a 

conciliação, a arbitragem, a justiça restaurativa, dentre outros, que 

visão, com base na Resolução nº 125/2010 do CNJ, no  Código de 

Processo Civil Projetado e nas ondas renovatórias d e Cappelletti e 

Garth, uma atualização do Poder Judiciário direcion ado a acordos 

satisfatórios e de rápida evacuação do “Sistema”. 
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A responsabilidade civil do empregador em relação a os atos do 

empregado 

Amanda Rocha 

Lais Hial Pellizzari 

Luiz Gustavo Boiam Pancotti 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Responsabilidade civil é derivada da agressão a dir eito particular, 

gerando para o agressor o dever de reparação do dan o, e quando isso 

não for possível, o dever de indenizar o ofendido. A sistemática do 

direito positivo trouxe previsão de responsabilizaç ão direta e com 

presunção de culpa do empregador pelos atos dos seu s prepostos ou 

empregados. Os danos sofridos por terceiros realiza dos por estes, do 

qual emergia a responsabilidade civil, não vinham s endo ressarcidos 

devidamente, pois as vítimas não eram capazes de pr ovar efetivamente a 

culpa do empregador. Por isso, o mesmo é obrigado a  reparar o dano, 

pois a sua responsabilidade é objetiva. Deste modo,  o instituto da 

responsabilidade civil objetiva do empregador em re lação ao empregado 

trouxe uma maior segurança jurídica à sociedade.    
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O princípio da saisine no direito sucessório 

Ana Carolina Shorane 

Fernando Milan Amici Junior 

Gabriel Mandarini Gonzaga 

José Guilherme Rissato Pereira dos Santos 

Victor Augusto Tateoki 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho visa analisar o princípio da sa isine, previsto no 

Código Civil brasileiro de 2002. Este trabalho busc a entender como esse 

princípio funciona em nosso ordenamento jurídico br asileiro bem como 

sua aplicabilidade nos tribunais pátrios, utilizand o-se assim da doutrina 

e da jurisprudência para compreender o respectivo a ssunto. Por fim os 

presentes acadêmicos utilizam dos métodos dedutivos  e indutivos nesta 

análise. 
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Alimentos gravídicos: lei 11.804/2008 

Jéssica Carreto Eguchi 

Jéssica Pantaroto Pereira 

Lívia Sugayama Trentin 

Mariana Dias Brumato 

Ronaldo Abud Cabrera 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O grupo procurou abordar os temas mais peculiares d a lei, não só 

jurídica, mas também socialmente. Ainda, procurou f azer uma conexão 

com outras ações do Direito Civil, como as Ações de  Pensão Alimentícia 

e de Reconhecimento de Paternidade. 
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Inafastabilidade da paternidade baseada somente no vínculo sanguíneo 

Akhenaten Filipe Zucon Cabrerizo 

André Luís da Costa Baptista Marconi 

Natalia Bergamasco Minervino 

Natália Parolari Rodrigues 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O objetivo do presente trabalho é demonstrar a rele vância da 

paternidade sócio afetiva sobre a paternidade meram ente biológica ou 

registral. Diante da evolução da instituição famili ar e da sociedade, a 

família passa por novas formações, preservando o ví nculo criado 

através do afeto entre os sujeitos dessa relação. N ão se devendo 

confundir o mero registro civil como fator determin ante da paternidade, 

nem tampouco a descendência sanguínea como solução para fixação 

desta. Ademais, visa abordar a visão moderna do Dir eito de Família no 

aspecto da paternidade e sua afastabilidade. 
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Invalidade do negocio jurídico 

Joaquim Prado Pereira Neto 

Luccas Munhoz Sandrin 

Pablo Alves de Oliveira 

Walmir Henrique Vitorelli Braga 

Paulo Roberto Cavasana Abdo 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Quando um negócio realizado cumpre os requisitos de  existência, ele 

existe e a partir desse momento passam a serem veri ficados os 

requisitos de validade, se algum deles não e observ ado o negócio será 

inválido. Ao caracterizar-se como invalido o negóci o pode ser nulo ou 

anulável. É ai que surge a problemática proposta em  nosso estudo. O 

negócio nulo será todo aquele que seja simulado, re alizado por 

absolutamente incapaz, constituído por objeto 

incapaz/ilícito/indeterminado ou aquele que não se adeque a forma. A 

nulidade decorre do interesse público, ou seja, pod e ser postulado por 

qualquer interessado. Além disso, o negócio nulo e imprescritível e não 

aceita confirmação, podendo somente ser convertido.  Por outro lado o 

negócio anulável será todo aquele realizado por age nte absolutamente 

incapaz e todos aqueles afetados por qualquer vicio , ou seja, todos os 

negócios que podem ser anulados. A Anulabilidade de corre do interesse 

particular, ou seja, apenas os sujeitos do negócio poderão postular sua 

anulabilidade. Além disso, ao contrário do nulo, o anulável prescreve e 

admite a confirmação. 
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Aspectos gerais das tutelas de urgência no Processo  Civil Brasileiro 

Gabriela Hemina Salomão Esteluti 

Matheus Henrique Pulzato 

Renan Henrique Trindade 

Vítor de Alcântara Bueno 

Vitoria Aparecida de Almeida Rodrigues 

Ronaldo Abud Cabrera 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho visa abordar, de forma simples e objetiv a, os aspectos gerais 

das tutelas de urgência no processo civil brasileir o. Para isso, 

inicialmente, será feita uma breve análise dos seus  antecedentes 

históricos, passando a tratar, em seguida, das prin cipais espécies de 

tutelas de urgência (tutela antecipada e ação caute lar), apresentando, na 

sequência, os pressupostos de cada uma delas, bem c omo suas 

características e aplicabilidade, para, ao final, c oncluir tratando das 

posições doutrinárias acerca do uso das tutelas de urgência.  
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Incapacidade civil dos portadores da síndrome de Do wn 

Jéssica Carolina Oliveira Silva 

Rafaela da S Fogaça Malaquias 

Thays Marcondes de Oliveira 

Paulo Roberto Cavasana Abdo 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

É notória a dificuldade do legislador em lidar com a possível interdição 

parcial dos portadores de Síndrome de Down. O traba lho visa procurar 

atributos e característica, que o código civil expõ e para os 

absolutamente e relativamente incapazes. A metodolo gia utilizada 

baseia-se em pesquisas, bibliografias, depoimentos e o livro Direito das 

Pessoas com Deficiência, de Eugênia Augusta Fávero,  uma das poucas 

juristas que exalam delicadeza e firmeza ao tratar do assunto. Vale 

ressalta que, procura-se apontar a importância da p erícia médica para 

atestar a incapacidade de um indivíduo, a prática d a vida civil. Por fim, o 

objetivo é apontar caminhos para juristas e advogad os em tornar os 

portadores pessoas capazes de desempenhar tarefas, e aproveitar 

oportunidades futuras, com essa eventual aplicação.  
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Aspectos atuais de direito de família 

Gabriela Hemina Salomão Esteluti 

Matheus Henrique Pulzato 

Renan Henrique Trindade 

Vítor de Alcântara Bueno 

Vitoria Aparecida de Almeida Rodrigues 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem por escopo abranger de modo  geral e ao 

mesmo tempo sucinto alguns dos principais aspectos atuais do Direito 

de Família, dando especial ênfase às últimas legisl ações sobre o tema, 

como é o caso por exemplo da Lei nº 11.924/2009 den tre outros diplomas 

modernos. Visa também abordar as novas modalidades de família que 

vêm surgindo ao longo do tempo bem como todos os de mais aspectos 

mais importantes que se encontram presentes na soci edade e no campo 

jurídico com menção inclusive da atual jurisprudênc ia relativa aos temas 

acima citados. 
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O abandono afetivo e indenização por danos morais 

Andreza Yara Santini 

Pedro José Montilha Junior 

Shaira Arroio de Araújo 

Thiago da Silva Rodrigues 

Ana de Castro Mantovani 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente estudo tem por objetivo debater as relaç ões de abandono 

afetivo. Será feita uma análise quanto ao tema e su a decorrente sanção 

nos caso em que é constatada certa inobservância do s deveres jurídicos 

decorrentes. Veremos, que os direitos da criança es ta assegurado, 

sendo assim a criança certamente tem o direito de q ue os pais supram 

as necessidades materiais de seus filhos. E no cont exto emocional, uma 

pessoa tem o direito de que os pais lhe de afeto e amor? Isso é um 

direito e um dever? Tendo em vista tais consideraçõ es passamos a 

estudar o que vem a ser o abandono afetivo e suas c onsequências em 

relação ao desenvolvimento da criança, fazendo depo is uma análise a 

cerca das sanções aplicadas. 
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Contrato de franquia 

Jéssica Nayani Marcos dos Santos da Silva 

Marina Andrade Perez 

Michely Magno dos Santos 

Paula Nevack de Britto 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O contrato de franquia é um contrato empresarial mu ito utilizado por 

empresários que desejam entrar no mercado e prefere  trabalhar com 

produtos ou serviços, já aceito pelos consumidores,  a vantagem do 

franqueador é a expansão de seu negócio. Este contr ato esta 

disciplinado na lei nº 8.955/94, sendo um contrato no qual o franqueador 

cede direito de uso de marca e patente, associado a o direito de 

distribuição exclusiva ou semi exclusiva de produto s e serviços. 

Veremos o que é uma circular de oferta os requisito s de seu conteúdo, a 

possibilidade de anulabilidade do contrato na sua f alta. Diante de todo o 

exposto é possível afirmar que o franqueado possui total independência, 

ou seja, autonomia jurídica, administrativa e finan ceira não havendo 

vínculo empregatício entre franqueador e franqueado . 
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Tutela e curatela 

Ana Laura Dias Romano 

Crislaine Catarino Machado 

Milton Pardo Filho 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Nosso tema refere-se ao Direito Civil e vamos debat er os conceitos, 

significados, diferenças, formas de obtenção das no meações e quais as 

suas consequências. Uma breve síntese de um assunto  complexo, mas 

muito útil e necessário. Temos como um primeiro ass unto a tutela que 

seria a nomeação de uma pessoa com capacidade civil , apta a 

proporcionar ao menor boas condições de vida, prote ção pessoal e a 

administração de seus bens. A tutela é dada quando o menor encontra-

se em situação de desamparo decorrente da ausência do poder familiar. 

Como um segundo assunto temos a curatela, que é o e ncargo deferido 

por lei a alguém para cuidar dessa pessoa, geralmen te maior de idade, a 

administrar seus bens, sendo que a pessoa é incapaz  e não poderá 

realizar tais ações por si próprio. 
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A evolução do conceito "família" no ordenamento jur ídico brasileiro 

Bruno Munin Griciolli 

Debora dos Santos Viana 

Jefferson Henrique Ambrosi 

Maysa Ketrin Rodrigues Parrechio 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Será abordada de forma sucinta algumas consideraçõe s a respeito da 

evolução da família em nosso ordenamento jurídico, pois a Família, 

organismo vivo da sociedade, sofreu intensas transf ormações, desde o 

reconhecimento da capacidade jurídica da mulher até  a regulamentação 

das relações homoafetivas, Essas transformações ref letem cada 

momento social à sua época. O nosso trabalho será i niciado abordando 

o significado do termo "família", logo após será tr atado a instituição do 

termo "Família" no código civil de 2002, passando d epois pelo código 

civil de 1916 e para finalizar será feita uma compa ração entre a nossa 

carta magna de 1988 e o antigo código civil de 1916 . 
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A aplicação da teoria do adimplemento substancial n os contratos de 

alienação fiduciária em garantia 

Diogo Borella Colombo 

Marina Martins Salesse 

Mayara Garcia sos Santos Castro Ribeiro 

Rhonny Petherson Munhoz 

Vinicius Antonio Zacarias 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho analisou a aplicação da teoria do adimplemento 

substancial nos contratos de alienação fiduciária e m garantia. Tal 

questão originou-se após a atual decisão do Superio r Tribunal de 

Justiça em interpretar o artigo 3.º do Decreto-Lei 911/69 definindo que o 

pagamento da totalidade da dívida nas ações de busc a e apreensão 

deste tipo de contrato corresponde a todas as parce las, inclusive as não 

vencidas. Foram estudados os princípios trazidos pe lo Novo Código 

Civil, toda a teoria do adimplemento substancial, s uas características e 

seus fundamentos. Assim, averiguou-se a possibilida de de aplicação da 

teoria do adimplemento substancial mesmo após esta decisão, de modo 

a privilegiar a boa-fé objetiva e a função social d os contratos. 
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Alienação parental no meio internacional 

Amanda Gabriele Gobbo Kuhn 

Andre Luis Brassaroto Carboni 

Augusto Carlos Zaccarone Junior 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Com o aumento dos divórcios no Brasil e nos outros países, a disputa 

pelos filhos tem crescido devido as separação serem  conflituosa e 

desgastantes para um dos cônjuges gerando um sentim ento de 

vingança com isso surge à alienação parental, o côn juge se utiliza do 

filho para criar uma imagem extremamente negativa d o outro cônjuge, 

inclusive denegrindo sua imagem, implementando fals as memórias, 

obstacularizando a comunicação entre o filho. E cau sando 

consequências psicológicas e sociais da criança e d o adolescente. Para 

isso o cônjuge que foi lesado com as falsas acusaçõ es poderá recorrer 

ao judiciário para que o outro cônjuge pare de alie nar a criança com 

falas memórias. O tratamento desta questão nos trib unais do Brasil e 

internacionais 
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Uma análise dos contratos de franquia 

Fabíola Santa Terra Benante 

Marina Rita Rueda Rodriguez 

Renato Alexandre Da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

No ramo empresarial existem diversas espécies de co ntratos 

empresariais, uma das mais comumente utilizadas no setor econômico é 

o contrato de franquia ou também nomeado como franc hising. O 

objetivo do presente trabalho acadêmico é analisar os contratos de 

franquia no direito brasileiro, bem como sua import ância para o mercado 

empresarial, utilizando os métodos dedutivos e indu tivos. 
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O direito sucessório dos embriões excedentários 

Daisy Helena Estevam 

Fernanda Escabia da Silva 

Luan Alves dos Santos Benante 

Patricia Aparecida Piovam 

Tatiane Natiely  Ferraz 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Por se tratar de um tema polêmico, o ordenamento ju rídico brasileiro 

cumpre ressaltar que a legitimidade de suceder sob a forma 

testamentária do não concebido é acolhida de forma unânime pela 

doutrina e jurisprudência que decorrem na conclusão  lógica da 

possibilidade de estabelecer a sucessão ao não conc ebido.   
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Responsabilidade civil do advogado 

Beatriz Gon Ribeiro 

Mariana Mazieiro Serrano 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem o escopo de conceituar a Re sponsabilidade 

Civil, e dentro desta, adentrar na Responsabilidade  Civil do Advogado, 

expondo os seus deveres e obrigações dentro dos lim ites legais e as 

possíveis consequências que são geradas pelo não cu mprimento dessa 

responsabilidade. 
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Contrato de franquia 

Felipe Polido Urbano 

Mariane Hipólito Torres 

Paulo Augusto Nogueira Rodero 

William Stringhetta Zuliani 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Dentre as figuras de contratos mercantis, pode ser citado o contrato de 

franquia ou franchising. Por meio deste contrato um  empresário cede a 

outro o direito de comercializar produtos ou marcas  de sua propriedade, 

mediante remuneração estabelecida entre eles, sem q ualquer vínculo de 

subordinação. Neste trabalho serão abordadas as obr igações dos 

franqueadores e franqueados, bem como as caracterís ticas do contrato 

de franquia. 
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O direito de regresso nos contratos de faturização 

Rodrigo de Oliveira 

Samira Bevine Zaher 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Trata o presente trabalho da possibilidade do direi to de regresso nos 

contratos de faturização. O tema é controvertido na  seara dos contratos 

empresariais, em razão da inexistência de legislaçã o específica sobre o 

"factoring" no Brasil, ficando a cargo da doutrina e da jurisprudência 

delinear as características desse contrato. Tem pre valecido atualmente 

que o faturizador deve assumir os riscos da inadimp lência. No entanto, 

em se tratando o fomento mercantil de contrato empr esarial, deve-se 

assegurar a autonomia da vontade e a liberdade de f aturizador e 

faturizado disporem acerca do assunto, e, caso opte m pelo direito de 

regresso, por meio de cláusula expressa ou por endo sso dos títulos 

cedidos, esse direito será legítimo. 
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Tutelas de urgência no processo civil 

Ricardo Natalino Pires de Almeida 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho vem apresentar revisão bibliogr áfica acerca do tema 

Tutelas de Urgência, passando pela origem histórica  dos institutos que 

se desenvolveram até o sistema atual, aspectos cons titucionais, 

previsão infraconstitucional, situações de cabiment o e seus efeitos, e, 

por fim sua previsão e nova conceituação no Código de Processo Civil 

projetado. 
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Síndrome da alienação parental 

Daniel Costa Lima 

Karina Orsi de Mello Risolia 

Niraldo Valério Marçal Marques Júnior 

Ronaldo Abud Cabrera 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente cuida do tema Alienação Parental com ênf ase na sua origem 

conceitual, na problemática dentro do Direito e as soluções propostas 

pelo legislador com a Lei 12.318/10. Serão analisad os os efeitos no seio 

familiar e as medidas judiciais cabíveis aos que pr aticam esta síndrome. 

Serão citados os princípios de Direito de Família q ue norteiam o 

assunto, bem como as consequências psicológicas que  a Alienação 

Parental provoca em todo o seio familiar. 
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Fazenda Pública revel - a presunção de veracidade d as alegações do 

autor 

Augusto Jorge Cury 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Pesquisa científica que aborda a problemática dos e feitos da revelia da 

Fazenda Pública litigante, tendo por objetivo anali sar a aplicabilidade, ao 

ente público, do efeito da presunção de veracidade das alegações do 

autor. Utilizando metodologia dedutiva, há, por fim , a conclusão de que é 

perfeitamente aplicável à Fazenda Pública revel o e feito da presunção de 

verdade do alegado pelo autor, quando estiver o ent e público litigando 

na defesa de interesses públicos meramente secundár ios. 
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Análise conceitual do dano moral 

Augusto Jorge Cury 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Pesquisa científica que aborda a problemática da co nceituação do dano 

moral, tendo por objetivo, mediante análise das ten dências doutrinárias 

que permearam o tema no Direito pátrio, apresentar um conceito 

juridicamente mais adequado e atual de dano moral. Utilizando a 

metodologia dedutiva, há, por fim, a conclusão de q ue o dano moral não 

deve ser conceituado com base no sentimento negativ o dele decorrente, 

bem como não deve ser tido simplesmente como a ofen sa a direitos 

extrapatrimoniais, sendo mais adequado conceituá-lo  como a lesão a 

direito da personalidade, mormente quando desta les ão decorrer agravo 

à dignidade da pessoa humana. 
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O princípio da saisine como premissa básica do dire ito das sucessões 

Augusto Jorge Cury 

Evelyn Rampim de Souza 

Juliana Fortin Braidoti 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Pesquisa científica que aborda a influência do prin cípio da saisine sobre 

o Direito das Sucessões, tendo por objetivo analisa r as principais 

decorrências da adoção do referido princípio pelo D ireito pátrio. 

Utilizando a metodologia dedutiva, há, por fim, a c onclusão de que o 

droit de saisine constitui-se em uma das premissas básicas do Direito 

Sucessório nacional, dele derivando as regras, por exemplo, acerca da 

transmissão da posse e propriedade da herança, da c essão da herança, 

da lei aplicável à regulação da sucessão, da verifi cação dos 

pressupostos de vocação hereditária, da aceitação e  renúncia da 

herança e da sucessão pelo Poder Público. 
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Os juros excessivos em contratos bancários 

Andresa Albanes Moreira 

Mariana Fontes do Amaral 

Rafael Rodrigues Freire 

Rodrigo Facioli 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Nos contratos empresariais é permitida a sua celebr ação entre pessoas 

físicas ou jurídicas com uma instituição financeira . No que tange aos 

contratos bancários por empréstimo de determinado v alor, é legalmente 

admitido incidência de juros remuneratórios. Todavi a, atualmente os 

bancos estão utilizando deste artifício para aument arem sua 

capitalização, cobrando os juros e aplicando taxa e xcessiva, o que 

prejudica aquele que obtém o crédito para sanar aqu ilo que está em 

falta, onde muitas vezes pode ficar em mora. Este t rabalho tratará esta 

temática, acerca dos contratos financeiros que não podem se tornar 

excessivamente vantajoso para um contratante e prej udicial ao outro, 

devendo os juros ser aplicados apenas para valoriza r o crédito 

concedido, tão somente, na forma prevista em lei. 
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Contratos empresariais - franquia 

Fernanda Ferrari Pereira 

Ieda Evangelista de Sousa Pradela 

Lília Maria da Silva Garcia 

Matheus da Silva Queiroz 

Carolina Longuin de Souza 

Renato Alexandre Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A franquia é um contrato pelo qual um empresário li cencia o uso de sua 

marca a outro (franqueado) e presta-lhe serviços de  organização 

empresarial, com ou sem venda de produtos e dessa f orma uma pessoa 

com algum capital pode estabelecer-se comercialment e sem precisar 

proceder ao estudo e equacionamento de muito dos as pectos do 

empreendimento. A franquia consiste na conjugação d os contratos de 

licenciamento do uso de marca e um contrato de orga nização 

empresarial. Pela franquia, o franqueado adquire do  franqueador os 

serviços de organização empresarial e mantém com os  seus recursos, 

mas com estrita observância das diretrizes estabele cidas pelo 

franqueador. 
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O direito sucessório na união estável 

Fernanda Ferrari Pereira 

Ieda Evangelista de Sousa Pradela 

Lília Maria da Silva Garcia 

Matheus da Silva Queiroz 

Carolina Longuin de Souza 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Durante muito tempo, os relacionamentos ora denomin ados por uniões 

estáveis cresceram longe do alcance e proteção de q ualquer disposição 

legal. Na perspectiva de ser a família uma institui ção jurídica e 

sociológica, a união estável responde prontamente à  evolução das 

relações humanas. Esse trabalho visa investigar as várias nuances dos 

direitos sucessórios das pessoas que vivem como se casadas fossem 

sem, terem se unido pelo matrimônio. O art. 226, § 3º da Constituição 

Federal atribuiu o status de entidade familiar aos casais que viviam em 

união estável, tendo o Código Civil de 2002 regulam entado todas as 

nuances do instituto, tais como o aspecto patrimoni al entre os 

conviventes, bem como a sucessão dos bens deixados por quem optou 

por adotar a união estável como formação de sua fam ília. 
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Os princípios contratuais 

Camila Battaglia Nogueira 

  Patrick Allan Lipe de Freitas 

Milton Pardo Filho 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba – Unitoled o 

 

O que será abordado é um tema relevante às relações  regidas pelo 

Direito Civil. Ao abordar os princípios contratuais , em equilíbrio à 

doutrinas modernas, buscaremos a interpretação juri sprudencial e 

conceitual para cada um deles. Assim, faremos um br eve estudo e 

análise sobre a importância na relativização dos pr incípios contratuais 

no Direito Civil, abrangendo os princípios: da auto nomia da vontade ou 

consensualismo, da função social do contrato, da re latividade dos 

efeitos dos contratos e da boa-fé objetiva. Contudo , ao interpretar os 

conceitos e aspectos de cada princípio contratual, veremos a 

importância em destacar alguns dos princípios, este s dados pelas 

doutrinas como altamente relevantes ao Direito Civi l e a sociedade 

moderna. Portanto, nossa apresentação fará um panor ama sobre a 

temática dos princípios contratuais, bem como desta que de sua 

importância em nossa sociedade atual. 
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A redução da maioridade penal 

Camila Battaglia Nogueira 

  Patrick Allan Lipe de Freitas 

Jefferson Jorge da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba – Unitoled o 

 

A maioridade penal é um tema que vem sendo bastante  destacado e 

polemizado no mundo jurídico e em nossa atual socie dade. Assim, o 

tema complexo escolhido trás consigo várias visões e questionamentos, 

já que grande parte dos crimes estão sendo praticad os por menores de 

18 anos, estes considerados penalmente inimputáveis . Contudo, 

buscaremos fazer um breve estudo e análise partindo  de um panorama 

do desenvolvimento da legislação brasileira em comp arativo à 

legislação internacional aos aspectos penais e cons titucionais, bem 

como comparativos de opiniões pessoais e doutrinári as, da 

imputabilidade. Portanto, nossa apresentação visa d iscutir e debater a 

possibilidade ou não de uma futura alteração do tex to constitucional 

quanto à redução da maioridade penal, assim como se us lados positivos 

e negativos.      
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Guarda compartilhada 

Letícia de Fátima Giacometti Fernandes 

Jackeline Cardoso Teresa Canevari 

Tainá da Silva Buschieri 

Taynã Thomazini 

Ricardo de Almeida Kimura 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Com o divórcio surgiu a discussão sobre quem ficará  com a guarda dos 

filhos. A guarda é atribuída a um dos genitores qua ndo o casal não entra 

em acordo, podendo surgir a Síndrome da Alienação P arental, onde um 

dos pais coloca na mente da criança situações menti rosas, fazendo com 

que o filho sinta medo e raiva do outro genitor. De sta forma a guarda 

compartilhada é a melhor solução, pois previne a al ienação parental 

atribuindo aos pais os mesmos direitos e deveres em  relação ao menor. 
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Responsabilidade civil dos pais em caso de abando a fetivo 

Laleska Cristina Silva dos Santos 

Natália Cândida Fontoura 

Milton Pardo Filho 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem como escopo o estudo a resp eito da 

responsabilidade civil, mais especificamente, no qu e tange o abandono 

afetivo. Trata-se de uma questão – como o próprio n ome já diz – onde a 

criança é privada de seus direitos de ser criada e cuidada. Em outras 

palavras, refere-se ao sofrimento da criança causad o pela ausência de 

afeto concernente à paternidade responsável. Em seu  art. 227, a CF 

garante a dignidade entre outras inúmeras garantias  à criança, ao 

adolescente e ao jovem. Percebe-se que não está exp resso o dever de 

amar, mas sim de criar e educar o filho segundo os preceitos da 

dignidade da pessoa humana e outros princípios basi lares do direito de 

família. Deste modo, o trabalho apresentará a forma  que uma criança 

que passou por tal situação pode “reparar” o dano, de maneira que lhe 

possa diminuir a dor, a angústia, a solidão e o des amparo 

experimentado pela ausência de quem tinha o dever d e cuidar. 
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O bullying e o atual ordenamento jurídico brasileir o 

Ana Paula Xisto 

Mateus Jeremias dos Santos 

Fernando Rister de Souza Lima 

Paulo Roberto Cavasana Abdo 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar como o ordenamento 

jurídico brasileiro vem tratando o tema bullying, p artindo da premissa de 

que inexiste legislação específica, seja na esfera penal, seja na esfera 

civil. Adota-se uma pesquisa de natureza teórica e pautada na revisão 

bibliográfica, visto que se busca na obra de autore s e estudiosos do 

tema, assim como na doutrina, legislação e jurispru dência, elementos 

para a compreensão do problema foco da pesquisa. Pa ra tanto, são 

analisados o conceito de bullying, os sujeitos envo lvidos, as 

características e as consequências de sua prática b uscando 

contextualizar os institutos de Direito relacionado s à prática do bullying, 

em especial o princípio da dignidade da pessoa huma na, direito a 

personalidade e a responsabilidade civil.  

 

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

397 

 

Os contratos de adesão na internet e os termos de c ondições de uso 

Victor Augusto Tateoki 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A internet foi uma das maiores revoluções tecnológi cas que o mundo já 

teve pois, alterou diversos setores da sociedade. C om a celeridade do 

mundo globalizado, vários institutos jurídicos tive ram que se adequar 

com a dinamização do mercado econômico. Este trabal ho visa analisar 

os contratos de adesão eletrônicos realizados na in ternet, bem como os 

termos e condições de uso imposto pelos provedores.  Esse trabalho 

utiliza-se dos métodos dedutivos e indutivos, junto  com uma larga 

pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. 
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Apontamentos sobre a abertura da sucessão e o princ ípio da Saisine 

Amanda Fornazari do Amaral 

Caroline de Souza Teixeira 

Edervan Santos Chiarelli 

Flávio Pereira da Silva Santos 

João Victor Barbosa Soares Sousa 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem a finalidade de fazer uma a nalise introdutória e 

superficial à respeito da abertura da sucessão. Den tro deste estudo 

também analisaremos o tão importante principio da s aisine, o qual 

inicialmente buscou regulamentar os efeitos causado s pela morte, a 

qual é a prerrogativa para todo direito sucessório.  
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Representação comercial - noções básicas 

Daniel Marcos Voltolini Alves 

Géssica Gonçalves Rosa Alves 

Maicon Cesar Marino Alves 

Gabriel Solano Rosa 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho visa demonstrar o que vem a ser  a representação 

comercial e suas principais características, e qual  a sua importância 

para a relação comercial, suas vantagens e desvanta gens, tanto para o 

representante como para o representado. Visa ainda fazer uma análise 

histórica e conceitual, mostrando seu surgimento nã o só no que tange a 

datas, mas também como vem sendo protegida tal cate goria nas áreas 

do direito brasileiro. Será também relatada sobre s ua área de atuação, a 

realização de contratos, as rescisões contratuais e  direitos que merecem 

atenção especial no que se refere ao representante.  Em suma, será feita 

uma sistemática sobre as principais características  da representação 

comercial. 
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O princípio da saisine 

Aline Priscila Antonelli Cunha 

Bianca Canuto Tinti de Farias 

Caroline Mayumi Shiguenaga 

Giovanna Marques Anjoulette 

João Luiz da Cunha Junior 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho aborda sobre o Princípio da Sai sine. Inicialmente, 

buscou-se averiguar a origem desse instituto, com o  escopo de destacar 

a sua importância na contemporaneidade. Buscou-se, ainda, aprofundar-

se em seu conceito e em sua natureza jurídica, estu dando também seus 

efeitos, aplicabilidade e extensão. Além do mais, é  estudado 

aprofundadamente que a abertura da sucessão ocorre exatamente da 

constatação da morte, transmitindo de uma forma aut omática e imediata, 

tanto o domínio quanto a posse da herança aos herde iros legítimos e 

testamentários do de cujus. Salientando que por ess e princípio a 

herança deixada não pode, em hipótese alguma, ficar  sem dono, isto é, é 

transmitido imediatamente aos sucessores, posterior mente a morte do 

de cujus. 
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O princípio da saisine no direito das sucessões 

Juliane Vieira Teruel 

Thaís Giampietro Marangon 

José Cassiano Pedi Ferreira 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O droit de saisine teve  inicio na Idade Média em r azão da cobrança de 

taxas pelo senhor feudal aos herdeiros do servo mor to. O pagamento 

autorizava a imissão da posse. O direito parisiense  com o objetivo de 

defendê-los dessa imposição senhoril assentou-se na  fórmula "le serf 

mort saisit le vif, son hoir de plus proche"  (o se rvo morto transfere 

espontaneamente ao herdeiro vivo mais próximo) o qu e impôs rapidez 

da transmissão de bens da pessoa do morto ao seus h erdeiros. 

Assentado no direito francês, a saisine está previs ta no artigo 1784 do 

Código Civil, e transmite a ideia suscetividade, ou  seja, todo e qualquer 

herdeiro tem direito, independente de qualquer ato,  à posse dos bens da 

herança no momento da morte do “de cujus”.   

 

 

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

402 

 

O Princípio da Saisini 

Carolina da Cruz Silva 

João Paulo Figueiredo Fernandes 

Cátia C. Lopes Garcia 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O Princípio da Saisine é um instituto do direito da s sucessões, previsto 

no Art. 1.784 do C.C. e que consiste em um institut o que proporciona 

aos herdeiros a posse indireta do patrimônio deixad o pelo falecido. 

Posse essa que se dá através de transmissão com a m orte do titular e a 

abertura da sucessão. Tratando-se de “ficção legal” , posto que a 

transferência só se efetiva por meio do registro do  formal de partilha 

junto ao cartório competente. A sucessão será consi derada aberta no 

instante da morte de alguém, criando-se assim o dir eito hereditário e 

fazendo com que ocorra a substituição do falecido p elos seus 

sucessores. O legislador brasileiro tutelou tal dir eito, caracterizando-o 

como fundamental, conforme estabelece o Art. 5ª, XX X da CF/88: “É 

garantido o direito de herança”. 
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Contrato de factoring: vantagens e polêmicas 

Guilherme Saab Lanza 

Vanessa Bernardes 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho visa a salientar a relevância d as empresas 

faturizadoras no contexto econômico-financeiro do B rasil, sobretudo 

como mecanismo de amparo e incentivo financeiro às pequenas e 

médicas empresas. No mais, abordou-se a discussão e xistente entre a 

referida prática e os procedimentos das instituiçõe s financeiras, assim 

como a frequente comparação do referido contrato co m a conduta de 

agiotagem.  
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Os métodos de intervenção na síndrome da alienação parental 

Artur Coelho Lopes 

Bárbara Perez Fiscarelli 

Larissa Manfrinato Alvarenga 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A Síndrome da Alienação Parental consiste em situaç ões que a mãe e/ou 

pai de uma criança a treina para romper os laços af etivos com o outro 

cônjuge, criando temor em relação ao outro genitor.  Para evitar que a 

síndrome em questão se instale entre filhos de pais  separados é 

importante que os genitores se atentem a certos com portamentos 

negativos que desencadeiam as chamadas falsas memór ias criadas pelo 

alienador, e em casos mais extremos a criança ou ad olescente podem 

chegar ao suicídio. Em caso de já ter se instalado a síndrome é 

importante que o genitor alienado busque auxílio de  profissionais 

especializados em diversas áreas, como a psicologia  jurídica, direito, e 

em especial, o serviço social, na defesa dos direit os das crianças e dos 

adolescentes e da família. 
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Agência Nacional de telecomunicações fere princípio s previstos no 

código civil e código de defesa do consumidor ao re gular matéria sobre 

prestação de serviços de banda larga em contratos d e adesão?  

Luiz Carlos Rocha 

 Vagner Luiz Gonçalves dos Santos 

Milton Pardo Filho 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho aborda a segurança jurídica, be m como o poder 

legal da Agência Nacional de Telecomunicações (ANAT EL) em regular 

norma para as operadoras de internet em banda larga  que prestam este 

serviço no Brasil. O questionamento já bastante dis cutido, porém, não 

esgotado é bastante polêmico. A imensa maioria dos usuários deste 

serviço no Brasil não percebem, desconhecem ou não tem mecanismos 

adequados para identificar e pleitear direitos em d ecorrência de 

eventuais descumprimentos na execução destes serviç os, uma vez que 

os regulamentos estabelecidos pela agência nesta se ara, permitem que 

as operadoras se desvinculem da obrigação integral contratual mais 

vantajosa  ao consumidor. 
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A tutela inibitória e a prescindibilidade da demons tração do dano para 

se obstar a prática do ato ilícito 

Rhonny Petherson Munhoz 

Diogo Borella Colombo 

Vinicius Antonio Zacarias 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem como desiderato precípuo o estudo legal e 

doutrinário  da tutela inibitória no plano individu al, abordando-se as 

principais questões que envolvem o instituto. Ter-s e-á, como ponto de 

partida, a análise do art. 461 do Código de Process o Civil e da 

Constituição Federal Brasileira de 1998. Examinar-s e-á as principais 

questões e aspectos que envolvem este instituto val ioso e tão 

importante do direito processual civil promovedor d a efetividade, 

enfatizando-se a possibilidade de se inibir um ato ilícito mesmo que este 

não seja dotado de potencialidade lesiva, isto é, m esmo que dá sua 

prática não aflore um dano a direito.  
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Tutelas de urgência: conceitos e particularidades 

Saulo Roberto Roveri 

Thiago Rodrigues de Oliveira Grossi 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

As tutelas de urgência são parte importante do orde namento jurídico 

brasileiro como instrumento de garantia processual,  sendo regidas 

pelos princípios da celeridade processual, da efici ência, da economia 

processual e da segurança jurídica. Além disso, é i mportante definir as 

principais espécies de tutelas de urgência: as tute las cautelares e 

antecipatórias, ressaltando suas diferenças e semel hanças. 
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Alienação parental 

Eloisa Martins Reckelberg 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho abordará um tema recorrente nas famílias  que estão 

passando pelo processo da ruptura conjugal e os pro váveis danos  

causados com a Síndrome da Alienação Parental. Essa  síndrome foi 

estudada pelo psiquiatra Richard Gardner e com a Le i 12.318 de 26 de 

agosto de 2010, reconhecida pela legislação brasile ira, para que haja a 

prevenção e, se necessário, à aplicação de sanções,  se ficarem 

evidenciado que está ocorrendo a síndrome. Abordare mos a atuação do 

Poder Judiciário diante da verificação da Síndrome da Alienação 

Parental. 
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A inconstitucionalidade do artigo 1.641, inciso II do Código Civil 

Eloysa Brito Federice Basso 

Guilherme Saab Lanza 

Vanessa Bernardes 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem como objetivo questionar a constitucionalidade 

do artigo 1.641, inciso II do Código Civil, que pre vê a obrigatoriedade do 

regime de separação total de bens para aqueles que contraírem 

matrimônio após os setenta anos de idade. O legisla dor, assim como 

alguns doutrinadores, fundamenta esta imposição no caráter protetivo, a 

fim de evitar o casamento por interesse financeiro.  Sustenta o presente 

trabalho, todavia, que a restrição à escolha do reg ime de bens é 

preconceituosa, por ferir vários princípios, como o  da liberdade 

individual, da igualdade, da livre escolha, da dign idade da pessoa 

humana.  
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Teoria geral dos contratos 

Ana Caroline de Assis Borges 

Bárbara Natal Buttini 

Evely da Costa Mello 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem como objetivo explicitar a respeito da teoria 

geral dos contratos, iniciando-se com o conceito de  contrato, passando-

se aos principais princípios que a norteia, a class ificação dos contratos 

e o modo de extinção dos mesmos.  
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Franquia 

Jackeline Cardoso Teresa Canevari 

Letícia de Fátima Giacometti Fernandes 

Ricardo de Almeida Kimura 

Tainá da Silva Buschieri 

Taynã Thomazini 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

De forma bem clara, entenderemos como funciona um c ontrato de 

franquia. Todo aquele que deseja começar um negócio  sabe das 

dificuldades e riscos que terá que enfrentar e com o contrato de 

franquia, o risco se torna bem menor, pois os produ tos já estarão no 

mercado em outras regiões e sua aceitação não impli cará em uma 

tentativa de público. As formas que regulam a franq uia estão previstas 

na Lei 8955/1994, que define em seus artigos todos os direitos e deveres 

do franqueador e franqueado, bem como a validação d o contrato. 
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Direito de família x síndrome da alienação parental : um estudo jurídico e 

social 

Anderson Clayton Mendonça Crivelini Sobrinho 

Jéssica Silva Soares 

Ricardo Costa Lalucci 

Rodrigo Dossi Soza 

Wilson Jose Caravante 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A Síndrome da Alienação Parental traz um novo nome para um problema 

já bastante conhecido: a utilização da criança/adol escente como 

mecanismo de vingança conjugal quando do fim do cas amento ou da 

união estável. A importância do tema encontra-se co rroborada pela Lei 

nº 12.318/2010 que regulamentou aspectos jurídicos da Síndrome da 

Alienação Parental. A essência do trabalho, portant o, é explicitar o que é 

e quais são as consequências ensejadas pela Alienaç ão Parental, 

sobretudo, no ramo do Direito de Família, trabalho este elaborado 

através da pesquisa bibliográfica de doutrinas, jur isprudências e 

principalmente das disposições da Lei nº 12.318/201 0.  
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Franquias e seu crescimento no Brasil 

Aline Priscila Antonelli Cunha 

Bianca Canuto Tinti de Farias 

Caroline Mayumi Shiguenaga 

João Luiz da Cunha Junior 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho irá tratar das franquias no Bra sil e demonstrar como 

esta vem a cada dia ganhando mais adeptos e crescen do em números 

em torno de 10% a 15% no ano. Será mostrado um brev e resumo de 

onde e quando surgiu a franquia pela primeira vez e , quando esta surgiu 

no Brasil. O presente trabalho visa também demonstr ar quais as 

principais regras para que seja firmado o contrato entre o franqueado e 

franqueador. O método utilizado neste trabalho é o dedutivo. Nas 

considerais finais, será apresentado se há ou não v antagem em um 

empresário realizar um contrato de franquia. 
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Processo judicial eletrônico - PJE 

Ana Carolina Valim Santos 

Carolina Carvalho Challitta 

Felipe Cruz Rosa 

Karine da Silva Bocuti 

Maria Angélica Porto Corazza Luciano 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente estudo pretende traçar em linhas gerais o Processo Judicial 

Eletrônico. Passa por suas origens que concebe seu principal objetivo a 

celeridade. Trata de seu conceito e formas de impla ntação, 

demonstrando de forma breve a situação anterior ao processo eletrônico 

e seus sistemas atuais, assim como seu funcionament o, facilidades e 

desvantagens. Concluiu-se com o atual trabalho que o processo 

eletrônico trouxe uma revolução na forma como se tr abalha o processo, 

gerando menor ocorrência de erros e favorecendo a c eleridade 

processual. Conclui-se também que a digitalização d o judiciário foi 

medida necessária em vista do aumento no número de processos e 

única maneira de cumprir o princípio da celeridade,  devendo, no 

entanto, atentar-se para as inúmeras peculiaridades  em sua 

implantação. 
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Dos direitos sucessórios da convivente 

Ana Caroline de Assis Borges 

Bárbara Natal Buttini 

Evely da Costa Mello 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho busca demonstrar o conceito, be m como os 

requisitos da União Estável e finalmente, os direit os e deveres dos 

conviventes, sob o prisma do Código Civil brasileir o, o qual inovou 

nesse tema, de modo que trouxe muitas discussões a respeito do 

assunto. 
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Princípio da Saisine 

Marina Martins Salesse 

Mayara Garcia dos Santos Castro Ribeiro 

Vinicius Antonio Zacarias 

Diogo Borella Colombo 

Rhonny Petherson Munhoz 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho analisa o princípio da Saisine do dir eito sucessório, 

regulado pelo Código Civil (artigo 1.784), à luz da  doutrina e 

jurisprudência pátria. Buscou-se, inicialmente, per quirir a gênese do 

instituto, com vistas a realçar sua importância na contemporaneidade. 

Discutiu, ainda, o conceito e a natureza jurídica d a Saisine, analisando 

seus efeitos e a relativização de sua extensão e ap licabilidade.  
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Sucessão testamentária - noção geral 

Felipe Ramos Correa Leite 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A pesquisa fará uma breve análise sobre a Sucessão Testamentária. 

Matéria disposta no Direito de Sucessões, pertencen te ao ramo do 

Direito Civil. Análise da concretização do testamen to, considerado o ato 

de ultima vontade do indivíduo. Instrumento jurídic o que declara a sua 

vontade acerca do destino de seus bens.  
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Efeitos da ação Pauliana  

Anna Laura Pietro Cordeiro 

Bruna Lourenço Ferreira 

Eduarda Moraes de Mattos Guimarães  

Paulo Roberto Cavasana Abdo 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O estudo presente procurou analisar as correntes di vergentes quanto 

aos efeitos da ação Pauliana. A Principal finalidad e desta pesquisa é 

discutir sobre polêmica controvérsia o tocante aos efeitos da sentença 

de procedência da ação Pauliana e sua natureza jurí dica, pois existem 

duas teorias totalmente diversas. A Primeira delas entende que o efeito 

gera apenas a ineficácia relativa do ato e a segund a corrente sua 

anulabilidade. 
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Direito positivo e os conflitos sociais  

Carolina Cerqueira Cruz 

Fernando Rister de Sousa Lima 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A pesquisa tem o objetivo de identificar em que med ida e como os 

conflitos sociais influenciaram na construção do Di reito Positivo. A 

metodologia se dá de forma teórica, por uma perspec tiva histórica. As 

Obras norteadoras são "O Direito na História" de Jo sé Reinaldo de Lima 

Lopes e "Sociologia do Direito" de Fernando Rister de Souza Lima. Os 

conflitos sociais são grandes propulsores da formaç ão do Direito 

Positivo, bem como de sua evolução constante. Visto  a necessidade da 

regulação das divergências sociais, se fez indispen sável a existência de 

normas positivadas. Sob outro ângulo, seria dispens ável a contribuição 

do positivismo, pois os homens já possuem um Direit o que é natural 

regulando as relações. Conclui-se a suma importânci a do Direito 

Positivo para convivência entre os indivíduos.  
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Arrendamento mercantil: aplicação e importância na atualidade 

Claudionor Rodrigues Bernardino 

Pedro Henrique Rodrigues dos Santos da Silva 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O contrato de arrendamento mercantil, também conhec ido como leasing, 

constitui grande relevância na atualidade. Trata-se  de uma espécie de 

contrato caracterizada pela faculdade conferida ao locatário de optar 

pela compra do bem locado ao findar do referido con trato. Por 

representar forte incidência nas relações que se de senvolvem na 

sociedade, o arrendamento mercantil constitui-se co mo um instrumento 

frequentemente utilizado em diversas situações. O p resente estudo visa, 

de modo sintético, abordar os principais aspectos i nerentes ao 

arrendamento mercantil, bem como expor sua relevânc ia na atualidade, 

pontuando eventuais falhas e propondo melhorias.   
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A cessão creditícia como elemento fundamental do co ntrato de factoring 

Augusto Jorge Cury 

Evelyn Rampim de Souza 

Giovanna Marques Anjoulette 

Juliana Fortin Braidoti 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Pesquisa científica que aborda a influência do inst ituto civil da cessão 

de crédito sobre o contrato empresarial de factorin g, tendo por objetivo 

analisar as principais decorrências da adoção das r egras da cessão 

creditícia no âmbito do referido contrato empresari al. Utilizando a 

metodologia dedutiva, há, por fim, a conclusão de q ue o instituto da 

cessão de crédito constitui-se em uma das bases do contrato de 

factoring, de modo a ditar regras relativas à respo nsabilidade das 

partes, ao cumprimento das obrigações, à abrangênci a do contrato e 

mesmo a certas formalidades exigidas para sua eficá cia. 
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Regime de bens 

Isabela Calsavara 

Larissa de Barros Padilha 

Ronaldo Pombal da Silva 

Jorge Kuranaka 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O princípio da livre estipulação pode ser extraído do artigo 1.639 do 

Código Civil, o qual permite aos nubentes a escolha  do regime de bens 

antes da celebração do casamento. O parágrafo único  do artigo 1.640 do 

CC também estabelece neste sentido, ao prever que " poderão os 

nubentes, no processo de habilitação, optar por qua lquer dos regimes 

que este código regula. Quanto à forma, reduzir-se- á a termo a opção 

pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antenupci al por escritura 

pública, nas demais escolhas". 
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Responsabilidade civil por abandono afetivo 

Diely Daiane Moreira Portolani 

Rosemeire Batista de Almeida Galdino Correa 

Renato Alexandre da Silva Freitas 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A finalidade deste trabalho acadêmico é o cumprimen to de requisito de 

conclusão do curso de Direito, que objetiva tratar de um assunto 

contemporâneo para a justiça brasileira. No trabalh o apresentado, será 

tratado sobre a aplicabilidade da Responsabilidade Civil no âmbito 

familiar, com enfoque na relação paterno-materno-fi lial. Inicialmente será 

explanado sobre a evolução da família, evidenciando  as mutações 

internas operadas a ao longo dos tempos, desde a qu eda do pátrio 

poder ao surgimento do poder familiar, da fase disc riminatória entre pai 

e mãe até a ascensão da igualdade entre os filhos, bem como do modo 

relevante diante do papel social dos pais e da famí lia na atualidade.  
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A eficácia dúplice da sentença inibitória 

Rhonny Petherson Munhoz 

Diogo Borella Colombo 

Vinicius Antonio Zacarias 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem por escopo o estudo da tute la inibitória 

individual. Nele, far-se-á, especificamente, uma an álise da sentença 

inibitória, que, por ser mandamental e executiva la to sensu, possui 

natureza dúplice. Esta dupla faceta torna-a um inst rumento efetivo na 

realização do direito material - máxime daqueles de  natureza 

extrapatrimonial que rechaçam o uso da tutela genér ica ressarcitória, já 

que dispensa procedimento executivo autônoma, permi tindo, assim, a 

satisfação da pretensão posta em juízo de prontidão  por meio da 

imposição de multa diária ou da adoção de medidas q ue alcancem o 

resultado prático equivalente. Em suma, serão essas  as questões 

abordadas na singela pesquisa.  
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EDUCAÇÃO e LETRAS 
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O uso da fotonovela como estratégia de estudo 

Juliano Ferreira Gonçales 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Várias pesquisas acadêmicas têm mostrado que as fot onovelas podem 

ser uma ótima estratégia de ensino e aprendizagem. Os objetivos deste 

trabalho foram motivar os alunos a estudar os temas  alcoolismo, 

gravidez na adolescência e vingança de uma maneira diferenciada e 

oportunizar a autonomia dos alunos na produção de m aterial de estudo. 

Os alunos fizeram leitura de textos, dramatizações e fotos de toda a 

atividade e em seguida confeccionaram uma revista c om as histórias 

elaboradas que ficaram disponíveis no acervo da esc ola. A princípio 

houve certa rejeição da maioria dos alunos, mas dep ois da elaboração 

dos textos e preparação das fotos eles ficaram mais  motivados, pois 

podiam perceber que foram protagonistas de toda a a tividade e o 

sentimento de autoria foi bastante concreto e colet ivo. 
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O ensino de ciências nas séries iniciais 

Beatriz Nascimento dos Santos 

Micheli Priscila Monteiro Batista 

Mirian Cremonezi 

Cledivaldo Aparecido Donzelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho tem como intensão principal mostrar que no ensino de 

Ciências existem muitas dificuldades, não só por pa rte dos alunos, mas 

também dos professores em relacionar a teoria desen volvida em sala 

com a realidade à sua volta, não reconhecendo o con hecimento 

científico em situações do seu cotidiano. Junto com  estas questões tem-

se o grande desafio de tornar o ensino de Ciências prazeroso, 

interessante, mais interativo e baseado em atividad es capazes de fazer 

com que os alunos se sintam sujeitos e não objetos,  fazer com que eles 

sejam mais críticos e ativos em aula, possibilitand o que o mesmo 

construa seu próprio conhecimento, tendo o professo r como mediador 

do processo.  
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  Super dotação                

Michele Marie Fortunato dos Santos 

Mirele Barcellos Mariani Guerra 

Pamella Carolline Cotrim Dias de Souza 

Andrea Soares 

Fundação Educacional de Araçatuba - Fac- Fea 

 

Este estudo nasce da reflexão sobre a importância d a inclusão super 

dotação no sentido de ser compreendida nos contexto  educacional, e 

que alunas do curso de Pedagogia se lançam com o de safio de 

compreender suas possibilidades. Tem como objetivo caracterizar a 

seriedade da inclusão nos dias atuais, como os prof essores devem lidar 

com a situação e como deve ser realizado o trabalho  com os alunos 

super dotados. Metodologicamente realizou-se um tra balho de pesquisa 

bibliográfica. Este estudo se reveste da importânci a, pelo fato de propor 

discussões e provocações sobre as práticas pedagógi cas voltadas para 

os alunos com tais habilidades, sedimentadas na con cepção de ensino e 

de aprendizagem nos meios educacionais.     
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A importância da leitura na formação do educando 

Michele Marie Fortunato dos Santos 

Mirele Barcellos Mariani Guerra 

Pamella Carolline Cotrim Dias de Souza 

Márcia Elaine Catarin Vignoto 

Fundação Educacional de Araçatuba - FAC FEA 

 

Este estudo foi realizado a partir das experiências  vivenciadas durante a 

realização do Estágio Supervisionado, no Ensino Fun damental no curso 

de Pedagogia da Faculdade da Fundação Educacional d e Araçatuba/SP 

(FAC-FEA). Retrata a importância de se trabalhar le itura nas escolas 

desde a Educação infantil priorizando a formação de  um leitor critico e 

reflexivo, portanto é de suma importância ter como objetivo trabalhar 

leitura de diversas formas, visando o leitor como o bjeto principal de 

aprendizagem, para que, assim, seu sucesso na vida social seja pleno. O 

trabalho abrange também, a importância de propostas  pedagógica que 

considere o contexto social da criança como constru ção de habilidades 

e estratégias, possibilitando avanços positivos de desenvolvimento da 

leitura. Dar ênfase à leitura auxilia o educando a ter conhecimento de 

mundo.  
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Bullying: como prevenir a violência nas escolas e q uais providências a  

serem tomadas 

Aline Magalhães 

Anne Caroline Bistafa 

Daniela Pereira da Silva 

Cledivaldo Aparecido Donzelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A escola é o ponto de partida de todo sujeito para começar a vida em 

sociedade e pode, através do Bullying, mudar seu co mportamento 

trazendo consequências negativas não apenas para si  mesmo, mas para 

todos a sua volta. Esta pesquisa é de extrema impor tância tanto para 

educadores, quanto para gestores escolares e famili ares que mostram-

se preocupados com a vida escolar de seus filhos, p rocurando 

informações a respeito do tema, podendo, então, aju dar a combater os 

atos de violência tipicamente associados ao Bullyin g. O artigo foi criado 

para sanar qualquer ideia errônea sobre o fato e ai nda trazer métodos de 

soluções para serem colocados em prática, seja qual  for o local em que 

o Bullying esteja ocorrendo. 
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Reencantar a educação: uma missão dos cursos de for mação inicial de 

professores 

Douglas Henrique Rodrigues Silva 

Ana Claudia Souza Cruz 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Reencantar a Educação é possível? Este trabalho pro põe uma reflexão 

acerca da atual situação da carreira docente e seus  desencantos, 

entrelaçado com a possibilidade de reencantamento, objetivando a 

formação inicial do professor como primeiro passo n o caminho de 

construção de uma educação significativa e de quali dade. 
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A importância dos contos de fadas para o resgate de  valores morais de 

crianças de 4 a 6 anos 

Joelma Pricila Gomes 

Tamires Eduarda Sabino Delfino 

Tatiana Duarte Borges 

Cledivaldo Aparecido Donzelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho visa mostrar a importância do t rabalho com contos 

de fadas na formação intelectual, cognitiva, emocio nal e social da 

criança na faixa etária de 4 a 6 anos. Acreditamos que os contos de 

fadas contribuem para a criança desenvolver sua ima ginação e sua 

fantasia, estimulando e reforçando sua construção d e valores morais. 
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Semáforo da sexualidade: trabalhando dúvidas comuns  e antigos tabus 

de maneira lúdica 

Juliano Ferreira Gonçales 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O assunto sexualidade pode ser muito polêmico se nã o for bem 

trabalhado em sala de aula, por isso é preciso prop or estratégias para 

ensinar essa temática de uma forma que os alunos fi quem  à vontade 

para esclarecer dúvidas sem receio de serem apontad os pelos colegas. 

Este trabalho objetivou transmitir informações aos discentes para que 

eles pudessem analisar as formas de transmissão, pr evenção e 

problemas biopsicossociais das DSTs. A metodologia utilizada contou 

com filmes, documentários, slides, torsos humanos d o sistema 

reprodutor masculino e feminino, aplicativos para c elular e softwares 

para computador sendo finalizada com uma dinâmica i ntitulada 

SEMÁFORO DA SEXUALIDADE. O trabalho culminou em um almanaque 

virtual construído coletivamente pelos alunos no Go ogle Drive. 
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O uso da rede social educacional Examtime no ensino  de ciências 

naturais  

Juliano Ferreira Gonçales 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Neste trabalho apresentamos a análise de uma sequên cia didática 

proposta para oportunizar intensificação de estudos  de ciências naturais 

e biologia envolvendo a ação de alunos do 2º ano do  Ensino Médio, 

auxiliando nos estudos alunos de anos anteriores (6 º ano do Ensino 

Fundamental), usando a rede social educacional Exam time. O objetivo 

do trabalho foi criar, descobrir e compartilhar rec ursos de estudo 

disponíveis na plataforma (mapas mentais, quiz e fl ashcards) sobre os 

conteúdos de higiene, saúde, ecossistemas e contami nação de 

alimentos. Os alunos relataram que os resultados fo ram muito positivos, 

pois puderam usar a tecnologia, aprender a aprender ,  compartilhar 

saberes, sentirem-se úteis e altruístas e aprofunda r conhecimentos 

envolvendo biologia e tecnologia. 
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Modelos de supervisão democrática na escola 

Juliano Ferreira Gonçales 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A ideia da supervisão surgiu com a industrialização , no sentido de 

melhorar a quantidade e qualidade da produção, send o a supervisão 

uma forma de reprimir, vigiar, controlar, monitorar  e essa ideia se 

manteve por muito tempo entre os séculos XVIII e in ício do século XX. O 

objetivo desse trabalho foi analisar as dificuldade s de se implantar uma 

supervisão democrática na escola, considerando as c aracterísticas 

histórico-sociais nas quais surgiu a função de supe rvisor. Foi realizada 

uma revisão bibliográfica sistematizada que buscou informações que 

embasassem uma nova prática supervisora. A partir d as informações 

encontradas é possível inferir que é possível inici ar uma aproximação da 

do corpo docente, contribuir para a aprendizagem do s alunos e ser um 

parceiro valioso na gestão da escola. 
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Revolução de 1932 - novas perspectivas 

Thais Teixeira Cardoso 

Victor Augusto Tateoki 

Cesar Gomes da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A Revolução de 1932 traz consigo o caráter formativ o de impressões 

superiores aos cidadãos paulistas. Ao ser incluso n o calendário festivo 

do Estado, mostra-se a elevação de tal fato, que fo ra visto tanto pelos 

outros Estados como pelo então presidente, Getúlio Vargas, como 

simples revolta. Ao ser apresentada uma nova perspe ctiva, busca-se 

vislumbrar novas ideias sobre o fato. 
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Cuidado! Tem um bicho aqui! 

Jessica Bulgarelli Luciano 

Thais Teixeira Cardoso 

Cesar Gomes da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Projeto voltado a inclusão de alunos com deficiênci a intelectual nas 

salas de aula usando a observação da postura de dif erentes animais em 

locais diferentes daqueles habituais, na tentativa da formação do senso 

de respeito a diferença de reações em face às diver sas situações 

presentes no âmbito escolar. 
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Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

Anataly Gabrielle Calixto de Souza Vicentine 

Liege Ferro Ferreira 

Mayara Cardozo Rodrigues de Araújo 

Cledivaldo Aparecido Donzelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Entender as causas e consequências dos portadores d e TDH é um 

desafio para os professores. Muitos são mitos a res peito deste 

transtorno. Poder ensinar um portador de TDH é uma grande conquista 

que será atingida através de muitos estudos. Dados de pesquisa tem 

demostrado o aumento do número de casos diagnostica dos e por isso é 

grande a responsabilidade dos professores em saber quais as melhores 

medidas de intervenção a serem adotadas para que es se aluno tenha 

sucesso e também trabalhar integrado com a família para o bom 

desenvolvimento da criança. 
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Compreendendo as regras do sistema de numeração dec imal: do 

conflito à notação convencional 

Michele Marie Fortunato dos Santos 

Mirele Barcellos Mariani Guerra 

Pâmella Carolline Cotrim Dias de Souza 

Marcia Elaine Viginoto Catarin 

Fundação Educacional de Araçatuba - FAC- FEA 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo  bibliográfico 

realizado por alunas do 6º semestre do curso de Ped agogia da FAC/FEA, 

sobre como que as regras do Sistema de Numeração De cimal são 

compreendidas pelas crianças que iniciam sua vida a cadêmica no 

segmento da Educação Infantil. Mediante tais estudo s, comprovou-se 

que as crianças atravessam situações cognitivas con flitantes durante o 

longo processo de compreensão das regras do Sistema  de Numeração 

Decimal, e que passarão por uma sucessão de definiç ões e redefinições, 

até alcançarem a compreensão da lógica de tais regr as. Constata-se, 

também, que as crianças observam detalhes significa tivos neste 

processo, por exemplo: elas percebem que há uma rel ação entre a 

numeração escrita e a numeração falada, que a quant idade de cifras 

determina a magnitude do número, que há várias regu laridades na forma 

de registrar as cifras, que a posicionalidade numér ica é um fator 

determinante para saber o valor relativo de um alga rismo, dentre outras 

constatações. É possível comprovar, inclusive, que ao longo dos seus 

estudos as crianças se apoiam em hipóteses de seu c otidiano para a 
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construção da numeração. Diante de tais fatos, torn a-se fundamental 

que o educador assuma o papel de mediador, desequil ibrador e 

instigador de novas descobertas, que precisarão ser  realizadas pelos 

alunos, até que atinjam a compreensão da lógica de organização e 

funcionamento do Sistema de Numeração Decimal. 
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A importância da música na educação infantil 

Flávia dos Santos Souza Oliveira 

Tatiana dos Santos Rodrigues 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este artigo tem como objetivo analisar a importânci a da música na 

Educação Infantil no processo de ensino e aprendiza gem de crianças de 

0 a 5 anos. Aborda também como a música está inseri da na Educação 

Infantil e qual sua contribuição no processo educat ivo e no 

desenvolvimento cognitivo, social, lúdico e afetivo  da criança. Ainda traz 

sugestões de práticas pedagógicas relacionadas ao a ssunto de maneira 

lúdica e significativa. Destaca-se vários assuntos referentes ao tema 

abordado, com fundamentação em pesquisa bibliográfi ca, revistas 

científicas, livros, PCNs, internet e artigos relac ionados à música.  
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A importância dos contos de fadas para a educação i nfantil 

Bruna Pasquini Alves 

Elaine Cristina Maximiano 

Jessica Camila Silverio 

Cledivaldo Aparecido Donzelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A literatura infantil é um assunto muito trabalhado  na educação infantil, 

e com os contos de fadas há um grande envolvimento dos alunos São 

momentos em que os alunos param, escutam a história  e viajam na 

imaginação. Existem vários elementos que podem ser trabalhados com 

os alunos: o senso crítico, o conhecer dos personag ens, o de sentir 

diferentes emoções (saudade, alegria, tristeza), o ritmo, a leitura e 

escrita. Devem ser histórias bem trabalhadas para q ue sejam leituras 

prazerosas e produtivas, tanto para os alunos como para os 

professores, sendo assim um aprendizado lúdico e pr azeroso para a 

educação infantil. Decidimos pesquisar e investigar  de que forma o 

forma os Contos de Fadas influenciam no desenvolvim ento da criança 

da educação infantil. 
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O lúdico na Educação Infantil e no 1º ano do Ensino  Fundamental I 

Sara Dayse Lourenço 

Manoel Messias de Oliveira 

Naiara Aline Inácio 

Cledivaldo Aparecido Donzelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Considerando a necessidade de aprimorar o processo de ensino e 

aprendizagem e a importância de atividades lúdicas para que o 

conhecimento aconteça de forma significativa, o pre sente trabalho 

busca analisar a metodologia utilizada pelos profes sores da educação 

infantil e do 1º ano do ensino fundamental I, ident ificando quais as 

mudanças que os alunos passam nessa transição, e se  há ruptura na 

metodologia de ensino, assim como qual a concepção dos profissionais 

da educação sobre o assunto.  
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Natureza e sociedade 

Michele Marie Fortunato dos Santos 

Mirele Barcellos Mariani Guerra 

Pamella Carolline Cotrim Dias de Souza 

Patricia Cardoso Soares 

Fundação Educacional de Araçatuba – Fac - Fea  

   

Este estudo foi realizado a partir das experiências  vivenciadas durante a 

realização do curso de Pedagogia da Faculdade da Fu ndação 

Educacional de Araçatuba/SP (FAC-FEA). Retrata a im portância de se 

trabalhar com eixo Natureza e Sociedade a partir do s PCNs, com o 

objetivo de preparar as crianças para a sociedade d e uma forma critica, 

onde é de suma importância que as crianças tenham c ontato com 

diferentes elementos, fenômenos e acontecimento do mundo, sendo 

instigadas por questões significativas para observá -los e explica-los de 

modo que tenham acesso a modos variados de compreen dê-los e 

representá-los. Aborda também a maneira com que se é trabalhado esse 

eixo dentro das nossas escolas e qual a proposta id eal baseada nos 

PCNs. Portanto, este trabalho deve propiciar uma vi são sobre a 

importância de nossas crianças terem uma aproximaçã o efetiva do 

conhecimento das diversas formas de representação e  explicação do 

mundo social. 
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Síndrome de Burnout em professores do ensino fundam ental 

Juliana Rodrigues de Souza Rocha 

Marjorie Francine Rueda dos Santos 

Priscila Pepice 

Cledivaldo Donzelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente artigo visa falar sobre a síndrome de Bu rnout, um mal que 

ataca os professores e que muitas vezes é vista com o uma simples 

depressão, porém com características próprias como:  exaustão 

emocional, despersonalização e baixa realização pro fissional. Tais 

causas podem levar o docente a desistir do magistér io, pois o mesmo 

não vê sentido na sua profissão. É de suma importân cia falar sobre esse 

tema, pois se trata de uma síndrome nova e que acom ete 15% dos 

profissionais da área da educação, onde estes estão  expostos a 

situações que implicam em desmotivação emocional e profissional. 
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Trajetória histórica do autismo na educação 

Leticia Sábio Macedo 

Mayara da Silva Ferreira 

Márcia Regina Serante Malagoli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho refere-se a um estudo realizado por m eio de pesquisa 

bibliográfica, para mostrar a trajetória da educaçã o voltada aos alunos 

com autismo, desde as primeiras descobertas até os dias de hoje. 

Prertende-se mostrar como foi a trajetória das pess oas que lutaram para 

a melhoria desses alunos, os estudos que foram real izados e também 

como foi o processo da educação formal e a socializ ação desses 

indivíduos desde os primórdios até os dias atuais. 
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Ensinar e aprender brincando na educação infantil 

Débora Cavassana Ferreira 

Flavia de Oliveira Freire 

Melissa da Rocha Cavassan 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

 Este artigo contempla a concepção de ensino e apre ndizagem por meio 

do ato de brincar, considerando o momento utilizado  pelas crianças em 

interpretar tudo o que está à sua volta e em seu co tidiano, utilizando o 

estimulo que é transmitido pela sociedade, fazendo com que elas se 

desenvolvam e consigam construir o conhecimento nec essário para sua 

vida de forma prazerosa, assim as instituições de e ducação infantil têm 

um grande desafio, que é ajudar neste processo. 
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Indisciplina na escola e contribuições do lúdico pa ra a aprendizagem 

Andréia Paulo de Souza 

Rodrigo Detone Gonçalves 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho busca refletir acerca da indisciplina  na escola e de como 

as propostas lúdicas podem interferir neste fenômen o e contribuir com a 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

449 

 

O processo educacional com pessoas com síndrome de Down 

Márcia Cristina Rocha Alves 

Tereza Cristina e Carvalho 

União Cultural do Estado de São Paulo - Ucesp 

 

Incluir pessoas com necessidades especiais é uma ta refa difícil, e para 

isso, a escola deve estar aberta para buscar novos caminhos para seus 

alunos com Necessidades Educacionais Especiais e es tar disposta a 

trabalhar as diferenças com os alunos ditos normais . É importante 

lembrar que o afeto é necessário na aprendizagem e que todos devem 

ser tratados com direitos iguais, pois a única dife rença é que uma 

precisa de mais cuidados e atenção do que a outra. Em relação às 

pessoas com Síndrome de Down, é relevante enfatizar  que elas merecem 

da sociedade todo o respeito e aceitação, pois são capazes de conviver 

perfeitamente em nosso meio. Essas pessoas têm suas  próprias 

características que as diferenciam das ditas normai s como é visível em 

sua face, orelhas pequenas, nariz pequeno, língua, boca e dentes 

pequenos, cabelos finos e lisos, prega palmar trans versal e distância 

entre dedos dos pés. Enfim apesar de todas essas ca racterísticas não 

deixam de ser uma criança, jovem, adolescente ou ad ulto que tem o 

mesmo direito de todos. (Dalla Déa, 2009, p. 37). N o que se refere à 

educação, é importante ressaltar que, a criança dev e frequentar desde 

cedo à escola, e esta deve valorizar, sobretudo os acertos da criança, 

trabalhando sobre suas potencialidades para vencer as dificuldades. A 

pessoa com essa síndrome demora mais tempo para ler , escrever e fazer 

contas, mas tem toda condição de ser alfabetizada e  realizar operações 
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lógico-matemáticas. Os conteúdos acadêmicos devem s er voltados não 

só para a leitura, escrita e as operações matemátic as, mas também 

preparar esse indivíduo para a vida. Os programas e ducacionais atuais 

preocupam-se desde cedo com a independência, a esco larização e o 

futuro profissional do indivíduo. Por isso, hoje nã o se pode precisar até 

que grau de autonomia a pessoa com síndrome de Down  pode atingir, 

mas acredita-se que seu potencial é muito maior do que se considerava. 

Por isso, foi relevante estudar os aspectos relacio nados à formação dos 

profissionais que atuam com essas pessoas com o int uito de identificar 

se o seu processo de ensino e aprendizagem encontra -se de acordo 

com os princípios da educação especial. Por isso, o  objetivo desse 

estudo foi verificar por meio de bases teóricas se os profissionais que 

atuam com pessoas com Síndrome de Down possuem form ação na área 

e se compreendem as “limitações”, diferenças, habil idades e 

potencialidades desses alunos. Para isso, este estu do foi delineado a 

partir da pesquisa bibliográfica para se aproximar daquilo que foi 

escrito, dito ou filmado sobre o tema. Portanto, fo i visto que a formação 

do professor precisa estar além da pedagogia, para que possa aprimorar 

seus conhecimentos e compreensões a respeito do pro cesso de ensino 

e aprendizagem desses alunos. Segundo Martins, Alme ida e Rossi 

(2007) os professores acreditam ter uma adequada fo rmação acadêmica 

para lidar com alunos com necessidades especiais, a s suas concepções 

e práticas pedagógicas são limitadas e restritivas,  e embasam suas 

práticas profissionais na reprodução do discurso mé dico sobre 

necessidade especial. Por isso, foi notado que a Fo rmação Inicial não 

tem conseguido amparar os professores de acordo com  a diversidade 

apresentada no contexto educacional, pois há assunt os que precisam 

ser reestruturadas, como o ensino das Pessoas com S índrome de Down. 
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Além disso, foi identificado que muitos cursos de F ormação Continuada 

são desmembrados, não agregando os fundamentos do p rocesso de 

ensino e aprendizagem desse público ou tratam o ass unto de maneira 

superficial e fragmentada.  No entanto, é important e que o professor que 

atua com essas pessoas tenham não somente um conhec imento a 

respeito da Síndrome, mas que compreenda a influênc ia que ela exerce 

sobre a criança e sobre sua aprendizagem. Apesar da  incipiência deste 

estudo, é importante pontuar que aos educadores, ca be então se 

preparar para os desafios que encontrará em sala de  aula com essas 

pessoas, lembrando que seus limites precisam ser re speitados, e que 

esse educador acredite no seu trabalho realizado co m os mesmos e 

principalmente que valorize seu desenvolvimento a c ada dia e entenda 

que há uma nova realidade escolar vindo pela frente . Para que isso se 

efetue, os profissionais deverão ser levados a refl etir a sua prática e 

preparados para adequar a sua maneira de ensinar as  condições de 

cada aluno. Somente assim, esses profissionais pode rão estimulá-los a 

terem um comportamento ativo diante dos desafios su geridos pela 

escola pela vida prática. A ocorrência de uma mudan ça dessa natureza 

na escola só poderá resultar em benefícios para os docentes, pais, 

sociedade e para todos os alunos. 
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Princípios da corporeidade na educação: um relato d e experiência 

Júlio César Rodrigues 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

 

Este estudo é um relato de experiência que teve por  objetivo verificar a 

aplicabilidade dos princípios da corporeidade na ed ucação. A proposta 

aconteceu com alunos do 1° ano de uma escola locali zada em 

Araçatuba-sp. Inicialmente foi aplicada avaliação d iagnóstica composta 

de 3 questões, em seguida foram realizadas 10 aulas  em que se 

trabalhou os princípios da corporeidade, sendo esse s princípios 

representados por meio da problematização do corpo em movimento 

frente aos desafios propostos. Depois, foi aplicada  a avaliação pós-

diagnóstica que contemplava a mesma proposta da ava liação pré-

diagnóstica. Constatou-se que é possível aprender p elos princípios da 

corporeidade e não somente pelo modelo cartesiano, predominante no 

contexto escolar até os dias de hoje.  
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A criança hiperativa no contexto social e escolar 

Ana Carla Rodrigues Cotrin Batista 

Maísa Aparecida Luiz 

Tainá da Costa Carvalho 

Cledivaldo Aparecido Donzelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho relata o que é a Hiperatividade e como é  a convivência 

familiar, social e escolar de uma criança com esse transtorno. 

Ressaltando a melhor forma de inclusão, maneiras de  como o docente, 

juntamente com os pais, podem contribuir para uma m elhora 

significativa, tanto no âmbito escolar com professo res e outros alunos, 

como em casa com os familiares e também, informando  como a 

Hiperatividade deve ser diagnosticada e o grau em q ue ela se encontra. 
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Literatura infantil 

Ariela Francisco do Nascimento 

Cledivaldo Aparecido Donzelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Porque muitas crianças não tem o prazer de ler? Den tre vários motivos 

destaca-se o fato de que os contos ao longo do temp o vêm sendo 

adulterados...  Sentimos o interesse de investigar esse tema, pois 

vimos que ao longo do tempo as crianças não sentem necessidade nem 

prazer em frequentarem uma biblioteca, talvez por n ão terem condições 

e outras porque não tem prazer de ler e nem incenti vo. Nosso trabalho 

tem como foco fazer um paralelo entre contos de fad as em sua versão 

original e adaptados para o livro didático.  O cont o escolhido para essa 

apresentação foi “Branca de Neve”, na versão origin al dos irmãos 

Grimm, e numa versão adaptada para um livro didátic o. Os contos de 

fadas ao longo dos tempos vêm sendo adulterados, ca usando nos 

leitores desconhecimento e ate desencantamento pelo s verdadeiros 

contos. Os textos adaptados para o livro didático s ofrem alterações que 

afetam a estrutura desse gênero literário, na tenta tiva de facilitar o 

entendimento da criança que ocasiona o descontentam ento do leitor; o 

que empobrece a imaginação, a criatividade e a fasc inação pelo o ato de 

ler. Alguns textos adulterados são utilizados para trabalhar a gramática 

e exercícios que não correspondem com a natureza da  literatura, o que 

diminui mais ainda o prazer de ler. Tanto os textos  quanto as ilustrações 

vêm sofrendo alterações no decorrer dos tempos. 
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Análise de avaliações de história e geografia 

Beatriz Caroline Fracote de Oliveira  

Luiza do Bonfim de Barros 

Raissa Bento Thomé 

Ana Claudia Celice Alves Vasconcelos 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho discute as avaliações de História e Geog rafia do 5º ano de 

uma escola particular, no município de Araçatuba, a  partir de uma 

proposta desenvolvida na disciplina de Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos de História e Geografia, do curso de Pedagogia do 

Centro Universitário Unitoledo. Os resultados da an álise apontam que as 

avaliações são superficiais em relação às expectati vas de aprendizagem 

referentes a estas disciplinas, pois nota-se que em  nenhum momento a 

realidade do aluno, assim como a relação entre ele e seu bairro, sua 

cidade e sua atuação na sociedade, são contempladas  nas avaliações. 
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A atuação do pedagogo em um ambiente hospitalar 

Bruna Maira Mansour 

Cássia Fernandes Izá 

Fernanda Matos Caselato 

Cledivaldo Aparecido Donzelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho que será apresentado visa mostrar a atua ção do professor 

em um ambiente hospitalar, explicando o que é a ped agogia hospitalar, 

quando surgiu, qual a sua importância e qual o verd adeiro papel do 

pedagogo nessa área. Além disso, trata das classes hospitalares, a 

importância das brinquedotecas nesses ambientes e s obre os doutores 

que realmente fazem a alegria e toda a diferença ne sse momento tão 

difícil na vida do escolar hospitalizado. Finalizam os com uma pesquisa 

de campo, onde entrevistaremos um profissional dess e meio, que conta 

um pouco sobre o seu dia a dia. 
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Autismo: a importância do diagnóstico precoce 

Maira Fernanda Lourenço dos Santos 

Tereza Cristina de Carvalho 

União Cultural do Estado de São Paulo - Ucesp 

 

O presente trabalho visou elucidar questões sobre a  importância do 

diagnóstico precoce para o desenvolvimento global d as pessoas com 

autismo. A escolha do tema ocorreu por meio da conv ivência em sala de 

aula com uma criança com autismo, ao decorrer de um  ano letivo, 

observando o seu comportamento muitas vezes agressi vo e antissocial, 

deixando clara a necessidade de buscar respostas pa ra ajudá-lo em seu 

desenvolvimento social e cognitivo. Apesar de o est udo ser inicial, é 

importante relatar que o diagnóstico por si só não resolve o problema do 

autismo, mas que um bom trabalho realizado a partir  dele pode fazer 

toda diferença para a pessoa com a síndrome. 
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Os direitos dos estagiários expressos na legislação  

Bruna Stoppa 

Caroline Barros Cardozo 

Nayara Freire Viana 

Cledivaldo Aparecido Donzelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Nossa pesquisa é embasada na Lei nº 11.788 que se r efere aos direitos e 

deveres dos estagiários em nosso país. A proposta é  trazer 

esclarecimentos aos estudantes do Ensino Superior q ue, ao entrarem no 

estágio de sua área escolhida, estejam cientes de s uas funções e até 

que ponto podem desenvolvê-las. Em contra partida, a pesquisa também 

explicita o lado do empregador que, em muitos casos , desconhece tal lei 

ou não agem de acordo com a mesma. Sendo esclarecid as tais dúvidas, 

acreditamos que haverá melhor desempenho de ambas a s partes, 

estimulando, dessa forma, melhor o estudante e ajud ando no 

crescimento das empresas. 
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Inclusão de pessoas com autismo nas escolas regular es 

Heide Aparecida Hubner Lopes 

Tereza Cristina de Carvalho 

União Cultural do Estado de São Paulo - Ucesp 

 

A inclusão de pessoas com autismo nas escolas regul ares deve ser 

olhada de forma diferente, pois o trabalho educacio nal realizado com 

elas ainda tem sido pouco explorado no meio acadêmi co e os 

profissionais que atuam com essas pessoas precisam de informações 

que venham a auxiliá-los no processo de ensino e ap rendizagem desse 

público em específico. Portanto, esse estudo teve c omo objetivo realizar 

uma reflexão sobre o processo educacional e inclusi vo das pessoas 

com autismo, pois os professores não se sentem capa zes de trabalhar 

com as habilidades das pessoas com essa síndrome, p or falta de 

conhecimento e pelas inúmeras características que a  compõe. Apesar 

de o estudo estar em fase inicial é visto a necessi dade de estudar a 

respeito de recursos pedagógicos que favoreçam os p rofessores em 

suas práticas diárias, promovendo a capacitação do docente de forma a 

atender essas pessoas. 
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Os direitos das pessoas com necessidades especiais 

Cristina do Nascimento Regino 

União Cultural do Estado de São Paulo - Ucesp 

 

Os direitos das Pessoas com Necessidades Especiais – PNE são 

constantemente violados, e para que haja uma modifi cação na 

sociedade em relação a elas é preciso conscientizá- la de seus direitos e 

informá-la que essas pessoas são cidadãos com seus direitos e deveres 

como todos os outros. Por isso, esse trabalho teve como objetivo 

demonstrar que a inclusão deve ser a nossa capacida de de atender e 

reconhecer o outro, compartilhando conhecimentos, d ireitos e deveres 

com diferentes pessoas. As barreiras da desigualdad e ainda vem se 

mantendo dia após dia, sempre há um questionamento a ser levantado, 

ou uma dificuldade para o comprimento da lei, ou se ja, do direito a ser 

cumprido. No espaço escolar, isso será possível por  meio de ações 

participativas, daqueles que a experimentam, e elas  tem como objetivo a 

conscientização da comunidade escolar, ajudando ass im no processo 

da construção da cultura inclusiva. 
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Espaços físicos que se tornam ambientes de aprendiz agem 

Jaqueline Domingues Dossi 

Marcia dos Santos Marques 

Cledivaldo Donzelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Uma importante questão a ser discutida em relação à  Educação Infantil é 

como os docentes utilizam os espaços oferecidos pel a escola para 

interligarem com as atividades propostas. A organiz ação do espaço 

deve ser desenvolvida a modo que ofereça as criança s um lugar 

acolhedor, harmonioso, prazeroso e também de aprend izado, isto é, um 

lugar onde a criança cria sua autonomia e que possa  aprender 

brincando. O ambiente deve ser criado de acordo com  a faixa etária, um 

espaço que esteja sempre pronto para promover desaf ios, sendo 

cognitivos ou motores, fazendo assim que a criança desperte sua 

potencialidade. Tais espaços devem proporcionar uma  interação total, 

sendo de aprendizagem, troca de informações, conviv ências, saberes, 

tudo de uma forma divertida, enfim, de se divertir aprendendo. 
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Meu aluno é surdo. E agora? 

Carlos Kitadami Ameko 

Josiane de Lima 

Cledivaldo Aparecido Donzelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho pretende refletir sobre os aspectos r elacionados à 

aprendizagem do estudante surdo, o trabalho pedagóg ico e a 

preparação das escolas na recepção desse aluno. Com o objetivo 

buscamos problematizar a importância do conheciment o do professor 

sobre a cultura surda para apontar contribuições di ante à prática 

pedagógica docente e à aprendizagem desse aluno. En tende-se que 

atualmente a educação bilíngue é a mais apropriada para o 

desenvolvimento da aprendizagem destes estudantes. Na perspectiva 

bilíngue, questões relacionadas à prática do ensino  e a aprendizagem da 

Língua Portuguesa escrita como a segunda língua e a  Libras como a 

primeira, devem ser discutidas. Refletir a ação do professor, o papel que 

vem desempenhando nas últimas décadas e discutir qu al o significado 

de ser professor na realidade atual é foco da prese nte pesquisa. 
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O lúdico como ferramenta de apoio no ensino aprendi zagem  nas séries 

iniciais do ensino fundamental 

Cleide Aparecida Chamarelli Frmiano 

Cledivaldo Apaecido Donzelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O texto vem focar o lúdico  como preciosa ferrament a de aprendizagem 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental, onde a p retensão é 

estabelecer relações harmoniosas entre educador e e ducando, 

favorecendo um prévio desenvolvimento das habilidad es motoras. A 

aprendizagem não deve ser focada  somente  em um es tudo que envolva 

lousas , mas sim um ambiente transformado que capac ite o educando 

na formação de sua autonomia e criatividade.  
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O trabalho docente com alunos em diferentes níveis de aprendizagem 

Aline Yumi Silvestre 

Rosa Maria Alves da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Considerando que há alunos nos cursos de Graduação em Licenciaturas 

que já atuam em projetos de apoio escolar e a neces sidade dos cursos 

de formação docente inicial promover a articulação entre teoria e 

prática, a pesquisa ora apresentada foi desenvolvid a na disciplina 

Pesquisa e Prática Pedagógica II e tem como objetiv o identificar 

estratégias metodológicas eficientes e utilizadas p or docentes da região 

para ensinar crianças com diferentes níveis de apre ndizage, em uma 

mesma classe, de modo que todos possam se desenvolv er. A 

metodologia utilizada consistiu em  entrevistas com   docentes atuantes 

no ensino fundamental, complementadas por relatos e scritos  que, 

posteriormente, foram analisado, em sala de aula, c om base em aportes 

teóricos. 
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Melhorias no ensino noturno na visão discente 

Camila Alonso Marques 

Bruno Merighi 

Alex Júlio dos Santos Lopes 

Rosa Maria Alves da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A presente pesquisa tem como objetivo identificar q uais as melhorias 

almejadas por alunos de cursos noturnos, nível médi o. Tem como 

justificativa a articulação entre teoria e a prátic a nos cursos de formação 

docente inicial. Consistiu numa atividade coletiva da disciplina Pesquisa 

e Prática Pedagógica II, de curso de Graduação, Lic enciaturas, da região 

noroeste do Estado de São Paulo. A metodologia adot ada contou com a 

realização de entrevistas com 50 alunos dos 2º e 3º  anos do Ensino 

Médio, do período noturno, de uma escola da rede pú blica estadual, 

seguidas de relatos escritos que, posteriormente fo ram categorizados e 

tabulados. Os dados obtidos foram analisados em sal a de aula, com 

base em aportes teóricos.  
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  Integração família – escola 

Thais Amanda Soares Pedrosa 

Gabriele Doná Gonçalves 

Karen Cristina de Oliveira Cardozo 

Rosa Maria Alves da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

  

Esta pesquisa tem como objetivo identificar medidas  e ações 

possibilitadoras de uma maior integração família- e scola  e que possam 

ser desencadeadas pela escola. Tem como justificati va a articulação 

entre a teoria e a prática na  formação docente ini cial. Consiste numa 

ação pedagógica da disciplina Pesquisa e Prática Pe dagógica II de um 

curso de Graduação, em Licenciatura da região noroe ste do Estado de 

São Paulo. A metodologia utilizada teve por base um a pesquisa 

exploratória por meio de uma questão aberta feita a  um grupo de 

docentes atuantes no ensino fundamental. As respost as obtidas foram 

analisadas e categorizadas, compondo um formulário fechado que foi 

respondido por outros docentes, ampliando assim o u niverso da 

investigação.  
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Integração família e escola: uma experiência real 

Jucelina Nunes dos Santos Elias 

Patrícia Isabelle Maestá 

Rosângela de Moura da Silva 

Rosa Maria Alves da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Esta investigação complementa pesquisa sobre estrat égias 

reconhecidas por docentes como adequadas e funciona is para uma  

maior integração família- escola e que possam ser d esencadeadas pela 

escola. Tem como justificativa a articulação entre a teoria e a prática na 

formação docente inicial. Consiste numa ação pedagó gica da disciplina 

Pesquisa e Prática Pedagógica II de um curso de Gra duação em 

Licenciatura da região noroeste do Estado de São Pa ulo. A metodologia 

utilizada foi uma   pesquisa bibliográfica visando encontrar experiências 

reais de interação entre famílias e escolas da regi ão e que tenham sido  

organizadas, sistematizadas e publicadas.     
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Práticas Inovadoras de Ensino na concepção de docen tes 

Lisandra Estefani Alves Kodama 

Luzia Rodrigues dos Santos 

Tiago Henrique Figueiredo Murao 

Rosa Maria Alves da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A pesquisa ora apresentada tem como objetivo identi ficar práticas de 

ensino utilizadas por docentes do Ensino Fundamenta l da região 

noroeste do Estado de São Paulo e consideradas por eles como práticas 

inovadoras. Tem como justificativa a necessidade de  articulação entre a 

teoria e a prática nos cursos de formação inicial d ocente. A metodologia 

utilizada consistiu numa pesquisa exploratória inic ial através de 

entrevistas com questões abertas sobre o tema, cuja s respostas foram 

categorizadas e compuseram um formulário fechado ap licado a outros 

docentes. Os dados obtidos na pesquisa principal fo ram tabulados e 

analisados, posteriormente, nas aulas de Pesquisa e  Prática Pedagógica 

de um curso de Graduação em Licenciaturas de uma in stituição privada 

da região.  
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A escola democrática e sua influência dentro e fora  do ambiente escolar  

Luíza do Bonfim de Barros  

Raíssa Bento Thomé  

Cledivaldo Aparecido Donzelli  

Centro Universitário Toledo de Araçatuba – UNITOLED O 

 

A busca pela democracia no mundo atual traz a tona a necessidade de 

uma formação e vivência maior para este tipo de prá tica. Partindo disso, 

como a escola contribui para esse processo? É possí vel incluir ações 

democráticas no cotidiano escolar? O artigo traz a questão da escola 

para a democracia, abrangendo a importância de uma formação 

democrática para a atuação da cidadania e a constru ção do indivíduo de 

maneira integral, auxiliando-o em sua autonomia, cr iatividade, 

reforçando a necessidade do diálogo e do respeito a o próximo na 

resolução de conflitos e no cotidiano escolar. O tr abalho de conclusão 

de curso, desenvolvido na disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica 

sob a orientação do Prof. Cledivaldo Aparecido Donz elli. 
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Bulliyng na escola. Como ele acontece 

Sirleide da Silva Cambuim 

Cledivaldo Aparecido Donzelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba – UNITOLED O 

 

Ao propor uma possibilidade para melhor entender o Bulliyng . O texto 

chama a atenção para a caraterística do problema, e  como enfrentar 

dentro do território escolar. Além das definições p ara que possa 

conhecer melhor, fala de forma clara como diferenci ar o bulliyng de uma 

simples brincadeira, que é como costumamos diagnost icar a situação 

quando um aluno nos procura. Para muitos só é visto  como bullying  

quando chega ao extremo e muitas vezes já não conse guimos mais 

controlá-lo. Temos que aprender a diferenciar uma c oisa da outra 

quando alguém nos pede socorro. Portanto temos que ser professores, 

amigos e companheiros.  
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Jogos e a aprendizagem 

Aline de Oliveira Campos Navarro 

Ana Paula Leal 

Gilsemara Rodrigues 

Cledivaldo Aparecido Donzelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A importância desta pesquisa está na inserção corre ta dos jogos e 

brincadeiras na aprendizagem. A utilização do brinc ar como recurso 

pedagógico tem de ser vista, com cautela e clareza.  Brincar é uma 

atividade essencialmente lúdica, promovendo a const ituição do próprio 

ser. Tem-se como objetivo principal fornecer ativid ades que despertem 

interesse e participação direta da criança, auxilia ndo no entendimento 

das disciplinas, sempre respeitando a fase da crian ça e o contexto 

histórico e social que a criança está inserida. Foi  realizada uma pesquisa 

bibliográfica e utilizadas diversas obras de grande s autores. De acordo 

com nossas pesquisas, compreendemos que o jogo em s ala não pode 

ser visto como uma simples brincadeira. O jogo vem para auxiliar o 

trabalho pedagógico e ampliar as potencialidades da s crianças em seu 

desenvolvimento, sendo um exercício da vida social e da atividade 

construtiva da criança. 
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A influência familiar no desenvolvimento escolar do  aluno 

 Hadassa Giely Pereira Patrício 

Juliana Akemi Castro Silva 

Cledivaldo Aparecido Donzelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba – Unitoled o 

 

O foco neste artigo é saber se existe uma interferê ncia familiar quando 

se trata do comportamento escolar na vida da crianç a. Referimos a 

família não somente a pai e mãe, mas todo aquele re sponsável pelo 

aluno.  Partimos de um questionamento de como seria  a família e seu 

papel, pesquisamos um pouco sobre a família da idad e média e moderna 

podemos obter algumas respostas de como era a difer ença na educação 

entre essas famílias.  Idade Média a educação era d ada pelos homens 

com o objetivo de instruí-los, eram ministradas aul as sobre almas 

perante Deus, as crianças eram enviadas para casas de outras famílias 

para aprender boas maneiras, os pais não tinham con tato sentimental 

com os filhos. Idade Moderna a família começa se pr eocupar com a 

criança começam a levar na escola ter um contato ma is amoroso. A 

família moderna pode ser comparada com os dias de h oje, pois 

começam a ter uma preocupação com a educação escola r das crianças. 
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Contextos sócio-político, econômico e educacional d os municípios 

sedes das regiões administrativas do estado de São Paulo 

Fábio Mariano da Paz 

Faculdade de Ciência e Tecnologia, FATEB – Birigui/ SP 

       

Este trabalho se propõe a contextualizar e discutir  as diferentes políticas 

públicas empreendidas entre os anos de 2008 e 2012 nos municípios 

sedes das regiões administrativas do Estado de São Paulo, no que 

concerne aos aspectos sócio-políticos, econômicos e  educacionais. Na 

busca de sua compreensão, efetuamos uma discussão s obre a origem 

dos municípios brasileiros e das regiões administra tivas do estado de 

São Paulo, abordando aspectos como índices populaci onais e de 

pobreza, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal  (IDHM), 

percentual de analfabetismo, partidos políticos no poder, processo de 

municipalização do ensino, matrículas por etapa de escolarização, taxas 

de reprovação no ensino fundamental, Índice de Dese nvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), valor das receitas de impos tos aplicados na 

educação e no pagamento do quadro de pessoal do mag istério (FUNDEB 

e outros), custo-aluno anual da educação infantil e  ensino fundamental e 

outras peculiaridades que refletem direta ou indire tamente nas ações 

voltadas ao magistério e melhoria da educação.  
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Estatutos, planos de carreira e valorização do magi stério público nos 

municípios sedes das regiões administrativas do est ado de São Paulo  

           Fábio Mariano da Paz 

Faculdade de Ciência e Tecnologia, FATEB - Birigui/ SP 

 

Este artigo se propõe a analisar como estão configu rados os estatutos e 

planos de carreira do magistério público em quinze municípios sedes 

das regiões administrativas do Estado de São Paulo,  por meio de dados 

obtidos em análise documental realizada entre os an os de 2013 e 2014. A 

partir de uma perspectiva comparativa entre os muni cípios pesquisados, 

são analisados aspectos como o histórico de greves dos profissionais, o 

processo de elaboração das legislações, as formas d e composição do 

quadro funcional, as formas de provimento e requisi tos para os cargos e 

funções, a existência de mecanismos de avaliação de  estágio probatório 

e desempenho periódico, as jornadas de trabalho, os  salários e a 

progressão funcional na carreira. O esforço realiza do para a 

compreensão dos estatutos e planos de carreira most rou que há 

avanços e retrocessos em vários dos documentos veri ficados, sendo 

notável o esforço empreendido em boa parte das legi slações municipais 

em fundar políticas de melhoria da carreira do magi stério. 
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A educação socioeducativa da Fundação Casa  

Dayane Rossetto 

Thais Contessoto 

Cledivaldo Aparecido Donzelli  

Centro Universitário Toledo de Araçatuba – Unitoled o 

 

Existe uma infinidade de discussões que envolvem cr ianças e 

adolescentes da Fundação Casa e os crimes que perme iam a sociedade 

praticados por esses adolescentes. Para Telma Regin a de Paula Souza,  

"As leis de amparo e o novo plano pedagógico das fu ndações não são 

suficientes para reabilitar esses adolescentes, uma  vez que os mesmo 

continuam a viver no mesmo lugar onde se tem envolv imento criminal 

pela família, amigos e cônjuges”. Por meio de pesqu isas é possível 

compreender que a maioria dos adolescentes comete o  ato infracional 

não só pelo incentivo do lugar onde vive, mas para sobreviver e manter 

sua família. A sociedade culpa o adolescente e diz que são conscientes 

dos crimes que cometem, mas será que isso é verdade ? Para Cecilia 

Poyarpo, os adolescentes não racionalizam ao pratic ar um crime como 

adulto. Eles fazem algo motivado pela quadrilha e s ituação em que se 

estão inseridos.  
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Violência nas escolas: Como é possível lidar com os  problemas de 

indisciplina e violências nas escolas para diminuir  suas incidências? 

Bianca Caroline Prates dos Santos 

Natalia Vargas Fanti  

Cledivaldo Aparecido Donzelli 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba – Unitoled o 

 

É preocupante os números que veem crescendo cada di a mais nas 

escolas sobre a violência entre os alunos, o intrig ante é saber de onde 

vem? E por que ocorre tanta violência entre os alun os? A violência 

acontece em qualquer lugar, mas para a pessoa chega r ao ápice da 

violência foi preciso passar por algum processo oco rrido na vida dele 

para ter um comportamento um pouco mais agressivo. O ambiente 

familiar é o começo de tudo, pois é onde começa a f ormar na pessoa 

características iguais há daqueles que estão em sua  volta, e soo depois 

entra o papel da escola que começa a formar a carac terística social, ou 

seja, vau começa a prepara-lo para viver em socieda de, onde deve haver 

professores preparados para agir em qualquer situaç ão de 

desentendimento. O viver em sociedade é o mais difí cil, pois é onde eles 

encontram pessoas com personalidades diferentes del es e, ai começa a 

aparecer às diferenças e os defeitos uns dos outros .  
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Política de formação de professores de Educação Fís ica: uma análise do 

currículo de formação 

Erica da Silva Ferreira 

Nathalia Guacira de Oliveira Brito 

Maria Alice Boreggio de Carvalho 

Silvia Cristina de Souza 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho discute a formação do professor de Educa ção Física, tendo 

como referência a análise da política pública, cons ubstanciada nos 

documentos oficiais que tratam dessa formação. Real izou-se pesquisa 

qualitativa, com revisão bibliográfica e documental . Realizou-se, ainda, 

análise do currículo de formação de um curso de Edu cação Física em 

dois momentos diferentes: I) sob a égide da legisla ção atual e II) na 

legislação anterior. O Coordenador do Curso de Educ ação Física da 

Instituição pesquisada foi entrevistado. 
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Qualidade de vida em idosos praticantes de hidrogin ástica 

Fabrício André Lopes 

Flávio Pulzatto 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A hidroginástica é uma das atividades mais adequada s para suprir as 

necessidades do idoso. Os exercícios executados na hidroginástica 

trabalham a coordenação motora, o processo cardiorr espiratório, a 

flexibilidade, a força, além de promover a socializ ação. Desse modo, o 

presente estudo avaliou por meio de um questionário  específico (SF-36), 

a qualidade de vida de idosos praticantes de hidrog inástica. 

Participaram do estudo 25 idosos que praticavam hid roginástica duas 

vezes por semana na cidade de Penápolis SP, com méd ia de idade de 

64,76 anos (±7,66). Os resultados mostraram que, de  modo geral, a 

qualidade de vida dos praticantes pode ser consider ada muito boa. 

Conclui-se por meio dos resultados obtidos que a hi droginástica 

contribui para a promoção da qualidade de vida de s eus praticantes. 
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A deficiência que você não tem 

Bruno Cezar Buranello Conti 

Igor Gabriel de Mattos Nascimento 

Anderson Sanches da Silva 

Manoel Ferreira dos Santos Jr 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Buscamos analisar o comportamento dos alunos regula res frente a 

percepção das dificuldades encontradas pelos alunos  deficientes 

visuais (DV). O universo da pesquisa contou com 36 alunos entre 12 e 16 

anos de ambos os sexos que após a prática do Futsal  de olhos 

vendados, responderam 4 questões que nos indicaram que 41% dos 

alunos se sentiram estranho ao fazer a atividade, 6 2% indicaram não 

enxergar a bola como maior dificuldade, 31% acredit am que o DV se 

sente mal por não ver e 80% afirmaram mudar seu mod o de pensar em 

relação às Pessoas Com Deficiências (PCD). Concluím os que a prática 

da atividade adaptada nas aulas de Educação Física podem contribuir 

para garantir e facilitar a inclusão e respeito aos  alunos com algum tipo 

de deficiência. 
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A importância do professor de Educação Física na Ed ucação Infantil 

Franciane de Fatima Dominguis 

Manoel Ferreira dos Santos Junior 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Com objetivo de identificar a relevância do profess or de Educação Física 

na Educação Infantil e sua influência na formação d essas crianças. 

Realizamos pesquisa indutiva de cunho qualitativo p artindo da opinião 

de 50 professores regentes de sala da rede pública de Birigui através de 

um questionário composto 3 perguntas abertas e 3 fe chadas. 

Observamos que se espera um perfil de domínio dos c onteúdos (22%) 

com dinamismo (15%) e disciplina (15%); que desenvo lva principalmente 

a Coordenação Motora (25%) dos alunos s possível to dos os dias de 

aula (54%). Concluímos o consenso entre os professo res regentes de 

sala a necessidade de um Especialista em Educação F ísica nas escolas 

de Educação Infantil e que a disciplina deva ser ap resentada diariamente 

corroborando com os estudos já desenvolvidos.  
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Respostas da frequência cardíaca ao teste de 1RM em  indivíduos com 

fatores de risco para doenças cardiovasculares 

Leonardo Cazelato 

Unesp - Rio Claro 

 

OBJETIVO: avaliar a modulação autonômica cardíaca ( MAC), através da 

análise dos ajustes da FC durante o teste de 1RM em  portadores de 

fatores de risco para doenças cardiovasculares (DCV ). MÉTODOS: a 

amostra foi composta por 13 voluntários com idades entre 50 e 70 anos. 

A FC foi gravada durante o teste de 1RM e analisada  através da variação 

da FC entre os valores de repouso e o maior valor o btido durante o 

esforço. RESULTADOS: os voluntários apresentaram em  média FCrep 

de 80,49bpm e FCpico 102,14bpm, resultando em 21,65 bpm de variação, 

o que corresponde a 26,9% de diferença entre o repo uso e o pico do 

esforço. FARINATTI & ASSIS (2000) encontraram uma v ariação de 

29,33% em jovens saudáveis. CONCLUSÃO: somente a va riação da FC 

durante teste de 1RM não é suficiente para investig ar a MAC. 
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Métodos de treinamento de força: uma revisão basead a em evidências 

Leonardo Cazelato 

Unesp - Rio Claro 

 

JUSTIFICATIVA: variáveis do treinamento de força co mo sobrecarga, 

número de séries, exercícios, repetições, frequênci a semanal, intervalo, 

velocidade de execução, ordem dos exercícios, tipo de contração, dentre 

outras, têm sido bastante estudadas no meio científ ico com desfecho 

para o aumento de força e/ou hipertrofia (SILVA & F ARINATTI, 2007). 

Diante dos resultados de pesquisas relevantes e rec entes no cenário 

científico, nota-se uma ampla divergência entre o q ue é considerado 

eficaz no meio científico e o que é praticado em ac ademias e centros de 

atividade física quando o objetivo é aumento da for ça e hipertrofia. 

Desta forma, esta revisão baseada em evidências tev e como objetivo 

aproximar as importantes constatações científicas c om a prática de 

profissionais de educação física atuantes. 
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A educação física na educação infantil  

Bruno Henrique Silva 

Guilherme Teodoro de Oliveira 

Silvia Cristina de Souza 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho discute o movimento na Educação  Infantil, 

buscando compreender como é trabalhado e se há pres ença do 

professor específico para desenvolver as atividades  relacionadas à área. 

Para os fins dessa investigação foi realizada pesqu isa bibliográfica 

sobre o tema, utilizando livros e artigos que trata vam do movimento e da 

educação física na Educação Infantil e, ainda, docu mentos oficiais sobre 

a política de oferta da educação física na educação  infantil. Realizou-se 

entrevistas com profissionais de duas escolas de Bi rigui/SP – o 

professor de Educação Física e o coordenador pedagó gico de cada 

escola. Pudemos observar que há convergência de opi niões quando se 

trata da importância da Educação Física na Educação  Infantil, contudo 

há problemas relacionados à prática nas escolas. 
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Obesidade infantil: como evitá-la? 

Samuel Jesus da Silva 

Sérgio Tumelero 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Disfunção que assusta cada vez mais e que provoca p roblemas físicos, 

sociais e psicológicos, independente de classe soci al. Principais 

causas: alimentação inadequada e inatividade física . A hereditariedade é 

fator de risco, mas só se manifesta se o ambiente p ermitir. O tratamento 

e acompanhamento de crianças com excesso de peso en volvem vários 

aspectos e é, sobretudo comportamental, enfoca reed ucação nutricional 

e mudanças no estilo de vida. Pesquisa quantitativa  com objetivo de 

mostrar o grau de obesidade de alunos de escola est adual da cidade de 

Penápolis e conscientizar crianças e pais sobre a i mportância de hábitos 

saudáveis.  Concluiu-se que a prevenção e bons hábi tos alimentares são 

a melhor arma na prevenção contra a obesidade infan til. 
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Variação anatômica da artéria ilíaca comum 

Beatriz Procópio Stringhetta 

Miguel Carlos Madeira  

 José Ari Junqueira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A artéria aorta é a principal e a maior artéria do organismo (2 a 3 cm de 

diâmetro). Ela realiza a irrigação sanguínea dos si stemas do corpo, 

recebendo o sangue do ventrículo esquerdo do coraçã o, e através de 

suas ramificações enviando o mesmo para o corpo, ex ceto para os 

pulmões. Apresenta 4 principais divisões: 1 - aorta  ascendente; 2 - arco 

da aorta; 3 - aorta torácica; 4 - aorta abdominal.  Na porção abdominal 

encontra-se a artéria ilíaca comum, a mesma, bifurc a-se de maneira 

continua e retilínea. Porém, em casos de variações estas características 

não se apresentam. Sendo esse, o ponto a ser discut ido no presente 

trabalho. 
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A ludicidade e o uso da tecnologia por crianças da educação infantil 

Aryane Lopes Alves 

Leliane Maria de Camargo 

Taís da Silva Sanches 

Silvia Cristina de Souza 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A presente pesquisa investiga questões relacionadas  à ludicidade e ao 

uso das tecnologias por crianças da Educação Infant il. Optou-se pela 

realização de revisão bibliográfica e aplicação de entrevistas cujos 

sujeitos foram: alunos da Etapa II da Educação Infa ntil, os pais dos 

alunos entrevistados, e os professores desses aluno s. Foram 

pesquisadas duas escolas, uma privada e uma pública  na cidade de 

Birigui/SP. A pesquisa está na fase final de aplica ção e os resultados 

ainda não são conclusivos. 
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Capacidade de resposta durante exercício físico qua ndo da falta de 

ingestão de água 

Amanda Makrakis Miguel 

Sérgio Tumelero 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Nos exercícios prolongados, é frequente observar qu adro de 

desidratação no praticante. Esta ocorrência está re lacionada à perda de 

agua corporal provocada pelo início da atividade e pelo aumento da 

temperatura, além de consumo ad libitum insuficient e para manter o 

nível de hidratação. Objetivo: verificar como a hid ratação é importante e 

pode melhorar de forma significativa a capacidade d e desempenho 

durante o exercício, abordando a hidratação do atle ta durante a 

atividade física, a importância da água para o orga nismo e o que a 

desidratação corporal pode causar. Realizamos avali ações físicas, 

exames: sangue e urina em 4 voluntários - idades de  19 a 23 anos, 

fisicamente ativos. Podemos concluir que a ingestão  de água é 

fundamental para a realização e a continuidade do e xercício físico. 
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Exercício físico anaeróbio – treinamento de força e  emagrecimento 

Heitor Santana Gottardi 

Carlos Salto Neto 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Treinamento aeróbio e anaeróbio, difusores entre em agrecimento e 

ganho de massa muscular. Até que ponto isso é verda deiro? O indivíduo 

fala para o professor que quer emagrecer, o profess or o manda para 

equipamento ergométrico para ficar determinado temp o caminhando ou 

pedalando. Mas isso sempre é valido? O exercício ae róbio representa a 

melhor forma de emagrecimento? O treinamento de for ça (hipertrofia) 

pode contribuir para a redução da gordura corporal.  O exercício aeróbio 

é de longa duração e proporciona utilização de prot eínas como 

substrato energético, ocasionando perda de massa mu scular, que reflete 

na diminuição do metabolismo basal, sendo de fundam ental importância 

no gasto energético total e relevante na manutenção  e redução da 

gordura corporal. O metabolismo basal representa ga sto energético de 

aproximadamente 60-70% do gasto energético total e é dependente da 

densidade muscular e óssea. Assim o objetivo foi mo strar pontos 

consensuais que relacionam a importância do treinam ento de força aos 

programas de emagrecimento. 
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Alterações fisiológicas proporcionadas pelo exercíc io físico regular 

Bruna Scavassa Sartoreto Turrini 

Priscila dos Santos Silva 

Sérgio Tumelero 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A prática regular da atividade produz benefícios pa ra a saúde. A 

qualidade e a magnitude destes estão relacionadas à  intensidade e 

duração do exercício. Objetivo: Avaliar e quantific ar melhoras 

proporcionadas pelo exercício físico regular. Metod ologia: 3 mulheres, 

sedentárias, idades 34, 35 e 37 anos, submetidas a exercícios aeróbios e 

anaeróbios, durante 1 hora, 3x semanais. Realizamos  de maneira 

combinada, atividades aeróbias (circuitos e isometr ia) e anaeróbias 

(halteres e rubber). Avaliamos: percentual de gordu ra, flexibilidade, 

agilidade e frequência cardíaca. Comparados o iníci o e o final do período 

de treinamento observamos reduções em todas as vari áveis. Resultados 

confirmam que a pratica regular de exercícios físic os promovem 

melhora significativa na vida de pessoas sedentária s.  
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A importância da atividade física para a melhora da  qualidade de vida 

dos idosos 

Fabiana Cristina Carvalho Calis 

Yara Alves Ferreira 

Manoel Ferreira Dos Santos Junior 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Com o objetivo de demonstrar a importância da ativi dade física para a 

melhora da qualidade de vida dos idosos, foram entr evistados 10 idosos 

praticantes de atividades físicas e 10 idosos seden tários com idade 

entre 50 e 79 anos de ambos os sexos. A pesquisa de  campo foi 

realizada com questionário de questões fechadas, qu e demonstraram 

que a flexibilidade aumenta em 80%, a autoestima me lhorou e houve 

redução de peso em 70%, e 100% afirmaram ter facili dade em realização 

de atividades diárias reduzindo inclusive as quedas  em 50%. 

Concluímos que com a realização da atividade física  o idoso consegue 

obter vários benefícios, principalmente a melhora d a flexibilidade, 

controle e diminuição da obesidade, diminuição das quedas durante 

suas atividades e principalmente a melhora da autoe stima. 
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Sistema edocanabinóide e o metabolismo ósseo 

Noélle Egidia Watanabe Kiill 2 

Giseli Mitsuy Kayahara 1 

Narayana Guimarães Marqui 1 

Olívia Borghi Nascimento 1 

Wagner Garcez de Mello 1 

1Centro Universitário Toledo de Araçatuba – UNITOLED O 

2Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Fi lho - Foa/Unesp  

 

O sistema endocanabinóide (SE) é apontado como um d os principais 

mediadores de diversas funções fisiológicas, inclui ndo o metabolismo 

ósseo. O objetivo do presente trabalho foi apresent ar uma revisão de 

literatura sobre a interação do SE e o metabolismo ósseo, para tanto, 

foram analisados os mais relevantes estudos publica dos originalmente 

na língua inglesa, na última década, tendo como ref erência a base de 

dados PUBMED. Os principais componentes do SE estão  presentes no 

osso, tanto nas terminações nervosas simpáticas pró ximas aos 

osteoblastos, quanto nas células do tecido ósseo. E studos mostram que 

animais nockout para os receptores canabinóides apr esentam 

alterações ósseas, indicando a participação do SE n o metabolismo 

ósseo. 
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Efeito da inibição neonatal dos receptores canabino ides cb2 sobre o 

peso do aparelho reprodutor masculino na fase adult a 

Noélle Egidia Watanabe Kiill 2 

Giseli Mitsuy Kayahara 1 

Narayana Guimarães Marqui 1 

Olívia Borghi Nascimento 1 

Wagner Garcez de Mello 1 

1Centro Universitário Toledo de Araçatuba – UNITOLED O 

2Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Fi lho - Foa/Unesp  

 

Os receptores canabinóides (RC) foram identificados  desde os primeiros 

estágios da vida, e influenciam as funções neuroend ócrinas. O objetivo 

deste trabalho foi investigar o efeito da inibição neonatal dos RC CB2 

sobre o aparelho reprodutor masculino (ARM) na fase  adulta. Para isso, 

20 ratos machos foram distribuídos em 2 grupos: a) grupo controle C, e 

b) grupo tratado, que recebeu, durante os 7 primeir os dias de vida, dose 

subcutânea de SR144528 (antagonista do RC CB ₂₂₂₂). Os ratos foram 

mortos aos 120 dias pós-natais. Testículos (TE), ve sículas seminais (VS) 

e próstata (P) foram pesados. Os pesos de TE e VS f oram maiores no 

grupo T, e P não apresentou diferença entre os grup os, evidenciando 

assim, que a inibição neonatal dos RC CB2 exerce in fluencia sobre o 

ARM na fase adulta. 
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Origem e diferenciação das células do tecido ósseo:  uma revisão 

Giseli Mitsuy Kayahara 1 

Narayana Guimarães Marqui 1 

Noélle Egidia Watanabe Kiill 2 

Olívia Borghi Nascimento 1 

Wagner Garcez de Mello 1 

1Centro Universitário Toledo de Araçatuba – UNITOLED O 

2Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Fi lho - Foa/Unesp  

 

O osso é um órgão rígido e dinâmico formado por tec ido conjuntivo. É 

composto por matriz orgânica e inorgânica e células  especializadas: 

osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Nesta revi são de literatura 

foram utilizados artigos publicados em inglês nos p rincipais bancos de 

dados (PubMed, Scielo e Google Acadêmico) e tem com o objetivo 

elucidar a diferenciação de células-tronco em célul as especializadas do 

tecido ósseo. Os osteoclastos tem origem mielomonoc ítica, sendo 

necessário para sua diferenciação, a ação de citoci nas como M-CSF e 

RANKL. Osteoblastos e osteócitos originam-se de cél ulas-tronco 

mesenquimais e sua diferenciação é estimulada por R UNX2. Conclui-se 

que as células do tecido ósseo têm origens diferent es e precisam de 

estímulos específicos para sua diferenciação. 
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Dimorfismo sexual relacionado aos aspectos estrutur ais e biomecânicos 

do osso 

Narayana Guimarães Marqui 1 

Giseli Mitsuy Kayahara 1 

Noélle Egidia Watanabe Kiill 2 

Olívia Borghi Nascimento 1 

Wagner Garcez de Mello 1 

1Centro Universitário Toledo de Araçatuba – UNITOLED O 

2Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Fi lho - Foa/Unesp  

 

O tecido ósseo está sob contínuo processo de remode lação, e assim 

como diversas características anatomofisiológicas, também é 

sexualmente dimórfico, sendo mediadores responsávei s por essas 

dissemelhanças, os hormônios sexuais. O objetivo de ste trabalho é 

resgatar, por meio de revisão literária (utilizando  artigos publicados em 

inglês, na última década, tendo como referência a b ase de dados 

PUBMED), trabalhos que investiguem diferenças sexo- dependentes 

relacionadas às bases biomecânicas e estruturais do  tecido ósseo. 

Diversos estudos evidenciaram ossos de maior compri mento, perímetro 

e volume cortical em machos quando comparados às fê meas, mas não 

mais densos. Sugere-se ainda, que a esta geometria óssea modificada 

seria responsável pela diferença na força dos ossos  de entre os sexos. 
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O lúdico: um estimulo para o desenvolvimento da cri ança de 6 e 7 anos 

Carina Francisca dos Santos Teodoro 

Driele Regina Neves de Oliveira 

Thiago de Souza Bispo dos Santos 

Manoel Ferreira dos Santos Jr 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O estudo buscou através de atividades lúdicas demon strar o 

desenvolvimento de indicadores de aprendizagem como  memorização, 

coordenação motora e agilidade em 40 crianças de 6 e 7 anos do Ensino 

Fundamental I de Escola Municipal de Araçatuba-SP. Através de 

brincadeiras lúdicas nominadas como Bastão Tic-Tac,  Pulo do 

Coelhinho e Corre Cotia com 3 bolas foram feitas an álises subjetivas 

(percentuais) das aptidões em realizar as brincadei ras classificadas em 

uma escala de zero a dez por três avaliadores. Obse rvou-se que 74% 

demonstrou boa memorização, 76% coordenação motora esperada e 

81% com bons níveis de Agilidade. Concluímos que a pratica lúdica das 

atividades contribui sobremaneira para o desenvolvi mento das crianças 

e deve ser estimulado nas aulas de Educação Física.  
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O sistema RANK/RAKL/OPG e o metabolismo ósseo: revi são de 

literatura 

Olívia Borghi Nascimento 1 

Giseli Mitsuy Kayahara 1 

Narayana Guimarães Marqui 1 

Noélle Egidia Watanabe Kiill 2 

Wagner Garcez de Mello 1 

1Centro Universitário Toledo de Araçatuba – UNITOLED O 

2Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Fi lho - Foa/Unesp  

 

O sistema RANK/RANKL/OPG é um indicador importante de atividade 

osteoclástica e de reabsorção óssea. O objetivo do presente trabalho é 

apresentar uma revisão da literatura sobre as princ ipais funções do 

sistema RANK/RANKL/OPG no metabolismo ósseo. Para i sso, foi 

realizado uma revisão de literatura, tendo como ref erência a base de 

dados PUBMED. O RANKL foi identificado como uma cit ocina essencial 

para a diferenciação e ativação de osteoclastos, de corrente da ligação 

aos receptores RANK. A OPG é uma proteína circulant e que inibe a 

diferenciação de osteoclastos a partir da ligação c om RANKL, assim, 

estudos mostram que, por meio da quantificação de R ANKL e OPG, é 

possível determinar como está o balanço entre forma ção e reabsorção 

óssea.  
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A importância da prática de atividades físicas a pa rtir dos 40 anos 

Ramon Victor Santos 

Elias Paes de Souza 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Em idosos a falta de aptidão física e de capacidade  funcional são causas 

de baixa qualidade de vida. Com o avanço da idade r eduz-se a 

capacidade cardiovascular, a massa muscular, a forç a e a flexibilidade, 

sendo todos exacerbados pela falta de exercício. O exercício promove 

mudanças corporais, melhora a autoestima, a autocon fiança e a 

afetividade, aumentando a socialização. A pesquisa mostra que no 

Brasil as pessoas com 40 anos se tornam sedentárias , resultando no 

aumento de acidentes vasculares, infartos e câncer.  O objetivo foi 

mostrar que praticar atividades nesta idade melhora  a qualidade de vida 

e que é possível envelhecer com saúde. Através de q uestionário relatou-

se melhora física, no humor, no relacionamento, aut oestima, e no dia a 

dia estão mais dispostos e felizes. 
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Estudo exploratório dos riscos, benefícios à saúde e fatores relevantes 

na escolha por uma dieta vegetariana 

Joice Ferreira Lopes 

Fernanda Hikari Fujii 

Adriane Cristina Garcia Lemos 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

OBJETIVO: Levantar os riscos, benefícios e fatores relevantes na 

escolha por uma dieta vegetariana. MÉTODOS: Levanta mento 

bibliográfico, mediante consulta as bases de dados Lilacs (Bireme, 

Brasil), Scielo (Brasil) e a livros. RESULTADOS: Os  fatores que 

influenciam a dieta vegetariana são: ética, saúde, questões ambientais, 

sociais e religiosas. As dietas vegetarianas possue m muitas 

particularidades com respeito às praticas diferente s existentes nesse 

grupo. Apesar dos estudos trazerem um consenso dos riscos e 

benefícios, nem sempre a realidade se ajusta a lite ratura. CONCLUSÃO: 

A dieta vegetariana pode ser sim saudável, além de trazer benefícios, no 

entanto a que se perguntar quem é o individuo veget ariano. 
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Associação entre limiar glicêmico, frequência cardí aca e escala de 

percepção de esforço para a identificação do limiar  anaeróbio individual 

em ciclistas profissionais  

Rodolfo Cadamuro Gallo  

Wagner Garcez de Mello  

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

As identificações de índices fisiológicos para a pr edição da performance 

aeróbia promovem maior rendimento em atletas. Dessa  forma o presente 

estudo teve como objetivo comparar a identificação do limiar anaeróbio 

individual (LAI) de ciclistas por meio do limiar gl icêmico (LG), escala 

esforço percebido de Borg (EB) e frequência cardíac a (FC). Foram 

avaliados 04 homens, ciclistas competidores de níve l nacional, com 

idade: 34±11,9, todos foram submetidos a um teste i ncremental em 

cicloêrgometro com potência inicial de 100W e aumen tos progressivos 

de 30W/3 minutos, mantendo-se 70±5 RPM até a exaust ão voluntária. O 

LAI avaliado pelo LG ocorreu em 167,5±13W, com asso ciação direta 

entre os testes EB e FC, sendo portanto, possíveis como forma de 

avaliação e prescrição de treinamento para ciclista s. 
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Efeitos de 8 semanas de treinamento resistido sobre  a força máxima, 

potência muscular e composição corporal de atletas profissionais de jiu-

jitsu  

José Eduardo Martins Rodrigues  

Wagner Garcez De Melo  

 Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLE DO 

 

O presente trabalho avaliou os efeitos da periodiza ção do treinamento 

resistido sobre a força máxima, potência muscular e  composição 

corporal de atletas profissionais de jiu-jitsu. For am avaliados 16 

homens, divididos em dois grupos: G1 (apenas jiu-ji tsu) e G2 (jiu-jitsu+ 

treinamento resistido). A periodização foi subdivid ia em 3 mesociclos 

(resistência muscular, força pura e força potência) , com 2 treinos 

semanais, totalizando 8 semanas de treinamento. Os resultados 

demonstraram ganhos significativos na força máxima e potência 

muscular em G2 quando comparados a G1, entretanto s em diferenças na 

composição corporal entre os grupos. Portanto, a pr ática do jiu-jitsu 

combinado ao treinamento resistido proporcionam uma  melhor 

preparação física aos atletas profissionais. 
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Avaliar o conhecimento e a frequência de consumo do s alimentos 

funcionais disponíveis no mercado 

Mariely Lessi Ferreira 

Joselaine de Oliveira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Introdução: Os alimentos denominados funcionais pos suem compostos 

bioativos que promovem ações benéficas à saúde, alé m das 

propriedades nutricionais. Estudos avaliando a ação  desses alimentos 

tornaram-se intenso nos últimos anos, visando à pro moção da saúde, e 

a prevenção de doenças por meio dos benefícios por eles apresentados. 

Objetivo: Avaliar o habito de consumo e o conhecime nto da população 

em relação aos alimentos funcionais disponíveis no mercado. 

Casuísticas e métodos: Os dados foram coletados por  meio de 

questionários previamente elaborados para a pesquis a, contendo dados 

socioeconômicos, questões fechadas relacionadas ao conhecimento da 

população para conceito, benefícios e funções dos a limentos funcionais. 

Também foi utilizado um questionário de frequência alimentar 

qualitativo, com 18 alimentos funcionais e frequênc ias de consumo 

diário, semanal, mensal, esporádico e não consome. Resultados: 

Observou-se uma baixa frequência do consumo de alim entos funcionais 

por parte da população avaliada, com maior prevalên cia para o não 

consumo, correspondente a 43% da amostra. Os alimen tos que 

apresentaram maior frequência de consumo regular di ário foram, azeite 

68%, leite fermentado/iogurte 56%, e cereais integr ais 40%, seguido pelo 

consumo semanal de suco de uva 32%. Em relação ao c onhecimento do 
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conceito de alimentos funcionais, foi observado que  a maior parte da 

população avaliada possui esse conhecimento, corres pondendo a 57%, 

seguido de 79% que sabem quais os benefícios, e 66%  que conhecem as 

funções por eles exercidas. Conclusão: Concluiu-se que a maior parte 

dos avaliados, possui conhecimento em relação aos a limentos 

funcionais, seus benefícios e funções. Entretanto a presentam baixa 

frequência de consumo regular para esses tipos de a limentos.  
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Avaliação do consumo de produtos industrializados e m universitários 

Aline Souza da Silva 

Valéria Nóbrega da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Devido à facilidade, praticidade, questão financeir a, a influência das 

indústrias alimentícias, a falta de tempo e a mídia , grande parte da 

população está substituindo refeições principais co nsideradas 

saudáveis pelo consumo inadequado de produtos indus trializados. 

Nessa perspectiva, o objetivo deste estudo foi aval iar o consumo dos 

produtos industrializados entre universitários e id entificar os fatores que 

levam o consumo. Foi realizado estudo transversal d escritivo, com 150 

universitários, de ambos os sexos. O levantamento d e dados sobre 

características da população e consumo de alimentos  industrializados 

foi por meio da aplicação de um questionário socioe conômico e um 

questionário de frequência alimentar. Entre os 150 universitários, houve 

prevalência do sexo feminino (80%) e (73%) não prat icam atividade 

física. Observou-se que 49% consomem temperos diari amente, 47% 

refrigerantes semanalmente, 51% pizza mensalmente, 37% relataram o 

consumo de batata frita esporadicamente e 21% não c onsomem 

nuggtes. Os alimentos ricos em açúcares são consumi dos diariamente 

por 26% dos universitários e 41 % semanalmente, enq uanto os ricos em 

colesterol com 39% mensalmente. A praticidade foi o  motivo mais 

destacado em ambos os sexos. Os resultados sugerem consumo 

inadequado de produtos industrializados entre os un iversitários, sendo 

a praticidade um dos fatores que levam o consumo de sses produtos.  
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Consumo, conhecimento e compreensão dos consumidore s em relação 

aos produtos light’s 

Alana Prado de Atayde 

Joselaine de Oliveira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Um novo perfil de consumidores, preocupados com a e streita relação 

entre alimentação e saúde, estão introduzindo na al imentação os 

produtos light, que são produtos que apresentam red ução mínima de 

25% do valor calórico ou algum nutriente. Verificar  o consumo e avaliar 

o conhecimento e compreensão em relação aos produto s light. Estudo 

transversal descritivo, realizado com 110 consumido res por meio de um 

questionário de consumo e conhecimento sobre produt os light e 

informações descritas na rotulagem nutricional. A p resente amostra foi 

composta por 67% do gênero feminino e 34% do gênero  masculino. Em 

relação ao consumo de produtos light, 67% consomem estes produtos. 

de acordo com o conhecimento sobre o conceito de pr odutos light 52% 

dos consumidores definiram de forma correta estes p rodutos. Segundo 

a compreensão da rotulagem nutricional, 54% dos con sumidores 

possuem o hábito de leitura dos rótulos e 59% dos c onsumidores 

compreendem as informações dispostas na rotulagem n utricional destes 

produtos. Em relação aos produtos light mais consum idos por esta 

população foram encontrados destaque para requeijão  73%, iogurte 

64%, leite 45%, maionese 43% e margarina 41%. Concl ui-se que a maior 

parte da população estudada apresenta o consumo de produtos light, e 

possui conhecimento sobre a definição destes produt os, além de 
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realizarem a leitura da rotulagem nutricional e com preender as 

informações nela descritas. Entretanto a grande mai oria acredita que 

estes produtos são mais saudáveis e que apresentam menores teores de 

sódio em sua composição em relação ao valor real, q ue normalmente é 

superior nos produtos light em relação ao convencio nal.  
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Avaliação do cardápio e da aceitabilidade da merend a oferecida em uma 

escola municipal de ensino fundamental do município  de Penápolis - SP 

Gisley Contino Santana 

Adriane Cristina Garcia Lemos 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O controle de resto-ingestão da merenda escolar é d e grande 

importância, pois possibilita identificar as quanti dades exatas de 

refeições servidas, relacionando com as quantidades  de alimentos 

preparados e ainda identificar o desperdício de sob ras limpas e o resto-

ingestão e aceitabilidade dos pratos. Este estudo v isa avaliar as 

quantidades de resto e sobras e a aceitabilidade do  cardápio de uma 

escola com alunos de faixa etária entre 05 a 10 ano s. Os dados foram 

coletados por meio da pesagem dos restos e sobras d a unidade e a 

aceitabilidade do cardápio se deu por aplicação de um questionário com 

questões relacionadas aos alimentos e preparações p referenciais. Os 

resultados mostraram que a média do resto-ingestão foi de 14,9%, 

considerada inadequada pela literatura. Em média 10  pessoas poderiam 

ser alimentadas diariamente com o desperdício gerad o pela U.A.N. Com 

a obtenção destes resultados concluiu-se que o desp erdício do local 

está excessivamente alto, consequentemente gerando custos 

desnecessários. Torna-se necessário medidas de inte rvenção nos 

fatores nos fatores que resultam nestes altos índic es através de 

treinamento para os manipuladores, implementação de  fichas técnicas 

na unidade e campanhas de conscientização. 
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A influência da mídia na alimentação de crianças e adolescentes 

Milena dos Santos Rodrigues  

Carla Assunção Calasans 

Adriane Cristina Garcia Lemos 

Centro Universitário Toledo De Araçatuba - UNITOLED O 

 

A influência da mídia na alimentação vem aumentando  cada vez mais 

nos últimos anos, os grandes prejudicados são crian ças e 

adolescentes que gastam em media de 5 a 6 horas por  dia assistindo 

televisão. A mídia vem usando o poder do Marketing apelativo 

veiculando os horários que mais estão presentes, de vido ao aumento 

da violência nos centros urbanos e a carga horária de trabalho dos 

pais. Induzem a consumir alimentos não saudáveis co m alto teor de 

gorduras, sódio, açucares e conservantes. Escolhem propositalmente 

essa faixa etária, pois é onde os seus hábitos alim entares estão 

sendo criados e consolidados. E com isso, vem acont ecendo 

doenças crônicas cada vez mais precoces como: obesi dade, 

diabetes, hipertensão, aterosclerose, AVC dentre ou tras, tendo um 

aumento significante na população mundial.  Os meio s de 

comunicação influenciam substancialmente o consumo de alimentos, 

pois a alimentação engloba tanto a necessidade quan to o desejo do 

indivíduo. Usando sempre imagens, desenhos, pessoas  famosas, 

tudo que faz chamar a atenção de seus telespectador es. Infelizmente 

se tratando de vida saudável não é um assunto muito  comum nas 

mídias, os fabricantes e publicitários cientes do i mpacto potencial do 

conhecimento e comportamento da população diante de stas 

propagandas, porém movidos apenas pela ganância e d esejo 
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desesperado de lucrar não tem consciência do impact o negativo que 

maus hábitos alimentares trazem para o ser humano, uma vez que 

maiores partes das propagandas anunciadas são de fa st-foods, 

doces e refrigerantes, em vez de cereias grãos e ho rtaliças. Por outro 

lado a televisão deveria ser utilizada como ferrame nta para a 

prevenção de obesidade, ressaltando que assistir te levisão substitui 

outras atividades, aumentando o sedentarismo.   
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A influência da mídia na alimentação de pré-escolar es 

Patrícia Pereira Rodrigues 

Sabrina Soares Garilli 

Valéria Nóbrega da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A exposição da criança à TV e a influência das prop agandas sobre suas 

escolhas alimentares vem aumentando ao decorrer dos  anos, trazendo 

consequências graves, como obesidade e co-morbidade s na infância. O 

objetivo deste estudo foi avaliar a influência da m ídia no consumo 

alimentar de crianças. Os dados foram coletados atr avés de um 

questionário preenchido pelos pais e/ou responsávei s, a respeito dos 

hábitos alimentares das crianças e questões voltada s a prática de 

assistir TV e outro questionário contendo figuras d e alimentos, que foi 

aplicado com o intuito de identificar as preferênci as alimentares dos pré-

escolares. Foram aferidos peso e estatura, para ava liação do estado 

nutricional através do indicador IMC/Idade. Resulta dos: No presente 

estudo foram avaliadas 95 crianças de ambos os sexo s, com 

predominância do sexo masculino (61%) e estado nutr icional de eutrofia 

(62%). Houve número superior de veiculação de propa gandas 

consideradas não saudáveis, (34%) possuem o hábito de realizar 

refeições frente à TV, (48,42%) dos pré-escolares f icam em média de 2 a 

3 horas assistindo TV e (69%) preferem consumir ali mentos do grupo de 

doces e açúcares quando assistem TV. Houve predomin ância de hábitos 

inadequados e preferência por alimentos ricos em aç úcares e doces 
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entre os pré-escolares. Tal fato pode ser explicado  pela frequência de 

programas assistidos com propagandas de alimentos c onsiderados não 

saudáveis. 
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Desenvolvimento e analise sensorial de biscoito de farinha da banana 

verde e substituição parcial de farinha de aveia ( Avena sativa  L.) 

Juliana Bueno de Moraes 

Luana Alves Marçola 

Joselaine de Oliveira 

Adriane Cristina Garcia Lemos  

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Os biscoitos são  um dos alimentos mais consumidos do mundo, por 

apresentarem longa vida de prateleira, estarem semp re prontos para o 

consumo, custo acessível, assim como sua grande qua lidade 

nutricional. As fibras alimentares auxiliam na perd a de peso, aumenta a 

saciedade, reduz o colesterol, previne a constipaçã o intestinal, entre 

outras funções. Os frutos da banana ainda verdes ap resentam 

quantidade significativa de amido resistente, o qua l age no organismo 

como fibra alimentar. As β-glucanas presentes na aveia, diminuem o 

colesterol plasmáticos, a resposta glicêmica e insu línica pós-prandial, 

que por sua vez atua no controle ou retardo do apar ecimento de 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). O objet ivo deste trabalho 

foi desenvolver e avaliar a aceitabilidade e caract erísticas sensoriais do 

biscoito de farinha de banana verde e substituição parcial de farinha de 

aveia por meio de análise sensorial. Foram realizad os três 

planejamentos fatoriais diferentes, com a utilizaçã o da farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha da ba nana verde e 

substituição parcial de farinha de aveia no desenvo lvimento dos 

biscoitos. Por meio da analise sensorial foi aplica do teste de 

aceitabilidade com indivíduos não treinados, avalia ndo atributos como: 

sabor, aroma, cor, textura e intenções de compra do s produtos 
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desenvolvidos, utilizando escala hedônica de nove p ontos validada e 

adaptada. Os resultados obtidos mostraram que os bi scoitos 

apresentaram boa aceitabilidade, não apresentando d iferença 

significativa (p>0,05) quando comparados entre si e  apresentaram índice 

de aprovação de 75% (n = 106) para intenção de comp ra. Conclui-se que 

os biscoitos podem ser considerados alimentos de qu alidade sensorial e 

nutricional, demonstrando um grande potencial para a comercialização. 
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Desenvolvimento e análise sensorial de biscoitos en riquecidos com 

sementes de linhaça e pigmentos naturais 

Renata Cristina de Oliveira Dourado 

Adriane Cristina Garcia Lemos 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O interesse e a procura por alimentos funcionais te m se mostrado 

crescente devido ao aumento das doenças crônicas nã o transmissíveis 

(DCNT), da busca pela melhora na qualidade de vida e o envelhecimento 

da população. Partindo deste princípio este trabalh o teve como objetivo 

desenvolver biscoitos enriquecidos com sementes de linhaça e 

pigmentos naturais, isentos de glúten e lactose, e caracteriza-los quanto 

ao aspecto sensorial. Foram elaboradas três formula ções, Padrão (sem 

pigmento), Betalaína (com farinha de beterraba) e C arotenóide (com 

farinha de cenoura). Tais formulações foram submeti das a análise 

sensorial, utilizando escala hedônica de 9 pontos, onde foram avaliados 

os atributos, aceitação, aparência, cor, sabor e in tenção de compra. Os 

dados foram avaliados por analise de variância ANOV A e teste de Tukey, 

em nível de 5% de significância. Os resultados obti dos mostraram que 

os biscoitos Betalaína e Carotenóide apresentaram b oa aceitabilidade ≥ 

70%, sendo que o biscoito Carotenóide apresentou di ferença 

significativa (p<0,05) quando comparado com a amost ra Padrão, além de 

apresentar maior índice de aprovação com 46% de int enção de compra e 

maior predileção no critério sabor, com 60%, seguid a pela amostra 

Betalaína com 53%. Nos critérios aparência e cor, a  amostra Padrão, 

apresentou maior índice de aprovação com 62% e 64% respectivamente, 

e menor aprovação, para a amostra Belalaína, com 51 % e 58% 

respectivamente. No entanto, os critérios, sabor, a parência e cor não 
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apresentaram diferenças estatisticamente significan tes ao nível de 5% 

(p<0,05). Conclui-se, portanto que o biscoito formu lado com o pigmento 

carotenoide é uma opção promissora de lanche saudáv el, visto que o 

produto apresentou uma boa intenção de compra e ace itação. 
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Prevenção de doenças crônicas não transmissíveis pa ra idosos 

Caroline Sobral Marciano de Oliveira 

Christian Yoshikazu Miranda Ohe 

Kryshna Karyn Garcia Silva 

Adriane Cristina Garcia Lemos 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A preocupação com a educação nutricional com idosos  vem crescendo 

juntamente com o aumento do envelhecimento populaci onal e seus 

hábitos alimentares incorretos, ocasionando um alto  índice de doenças 

crônicas não transmissíveis, como diabetes, hiperte nsão, obesidade. 

Doenças que eram pouco comentadas no século passado  e que 

atualmente vem tendo um grande índice até mesmo de óbito. A 

educação nutricional com idosos contribui com hábit os alimentares 

corretos, prevenindo e controlando doenças crônicas  não 

transmissíveis e promovendo uma melhora na qualidad e de vida. 

Portando a alimentação é essencial para que se tenh a qualidade de vida 

e prevenção de doenças para os idosos. O atendiment o das 

necessidades de vitaminas e minerais é importante, pois esses 

nutrientes podem prevenir o aparecimento de doenças . 
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A formação de hábitos alimentares na infância 

Gisela Silvana Pereira Marques 

                 Christiane Marques Epifanio 

Adriane Cristina Garcia Lemos 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Os alimentos são imprescindíveis para manutenção e construção da 

vida, por isso, é necessário ter bons hábitos alime ntares, com uma dieta 

rica e balanceada. Quando se trata de crianças, o v alor de uma dieta 

equilibrada torna-se muito maior, porque se encontr am em fase de 

crescimento e desenvolvimento. Dois fatores podem i nterferir nessa 

formação: Fatores Fisiológicos: experiências intrau terinas, paladar dos 

recém-nascidos, aleitamento materno, neofobia e ing estão de alimentos. 

Fatores Ambientais: como alimentação dos pais, comp ortamento do 

cuidador, condições sócio econômicas, influencia da  mídia, alimentação 

em grupo. O importante é investigar, em cada caso e specifico, quais são 

os fatores predominantes para podermos realizar uma  intervenção 

nutricional efetiva, quando se fizer necessária. 
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A importância do desenvolvimento motor na infância 

Daiani Augusta Dionisio 

Manoel Ferreira dos Santos Junior 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O estudo objetivou diagnosticar a importância de in iciar atividades 

motoras dirigidas por profissionais de Educação Fís ica nos primeiros 

anos da Educação Infantil. Utilizou-se 3 testes mot ores: Andar em Linha 

Reta (ALR), Correr (COR) e Arremessar a Bola (ARB) - (Gallahue & 

Ozmun, 2005) em 40 crianças de ambos os sexos com i dade de 3 anos 

em Bilac e Araçatuba. A pesquisa demonstrou destaca do 

desenvolvimento em todos os testes, nas crianças qu e tinham 

acompanhamento de um Professor de Educação Física, tanto nos 

meninos como nas meninas, o que nos leva a recomend ar a 

permanência deste profissional em todas as escolas de Educação 

Infantil. 
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Gerenciamento de resíduos produzidos pelos serviços  de saúde 

Ana Carolina Barboza Gomes 

Guilherme Fonseca Fulaneti 

Iris Priscila Soares Silva Lima 

Isabela Gabas Moraes  

Júlio César Barbosa 

Marcia Grajeiro 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Embora a biossegurança no Brasil esteja buscando o gerenciamento 

adequado dos resíduos produzidos pelos serviços de saúde e pesquisas 

na área, o descarte inapropriado persiste. O objeti vo primário deste 

trabalho foi identificar o modo como esses resíduos  são administrados 

até seu destino final e o secundário foi avaliar o melhor método de lidar 

com estes. Os resultados apurados com revisão bibli ográfica atestam a 

desigualdade existente entre o gerenciamento adequa do e o 

predominante. Conclui-se que os programas são falho s, refletindo o mau 

gerenciamento do pessoal responsável pela manipulaç ão dos resíduos e 

a ineficiente ou inexistente segregação dos materia is. E medidas 

corretivas diminuiriam as injúrias e a disposição d e resíduos 

contaminados em aterros.             
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Educação Física na Educação Infantil: O que dizem a s legislações? 

Júlio César Rodrigues 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

 

Ao longo dos anos diversas leis específicas para as  crianças surgiram. 

Este estudo tem por objetivo apresentar quais dessa s leis se aproximam 

da Educação Física em relação a Educação Infantil. Para este fim foi 

realizado uma revisão bibliográfica. Verificou-se q ue houve grandes 

mudanças no entendimento de criança ao longo dos te mpos e a 

valorização da Educação Infantil sendo promovida a primeira etapa da 

Educação Básica a partir da Lei de Diretrizes e Bas es 9394/96. 

Observou-se também que diversas leis colocam a Educ ação Física e o 

Movimentar-se como parte integrante do currículo da  Educação Infantil, 

sendo necessário que nessa etapa da Educação Básica  deve-se atingir a 

criança nas esferas cognitivas, afetivas e motoras.   
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Atividade Física X Sedentarismo, a mulheres pós-tra tamento de câncer 

de mama 

Leonardo Silva Gargantini 

Lucas Machado de Oliveira 

Thales Batista de Souza 

Rodrigo Detone Gonçalves 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O câncer e a atividade física vêm sendo amplamente discutido e 

estudado pelas comunidades científicas, nas vertent es de melhora da 

qualidade de vida (QV), capacidade funcional e os s eus efeitos colaterais 

durante e pós-tratamento. O Objetivo do presente es tudo foi analisar a 

QV de mulheres ativas praticantes de atividade físi ca pós-tratamento de 

câncer de mama (CM), comparado a outras não pratica ntes de atividade 

física, para tal foi feito um estudo transversal co m 8 mulheres 

acometidas de CM na faixa etária de 61,5, divididas  em grupo I ativas e 

grupo II não ativas, submetidas ao protocolo de “WH OQOL~BREF”. Os 

resultados nos leva a recomendar a atividade física  como coadjuvante 

da melhora da QV em pacientes com CM. 
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Percepção dos alunos do curso de Educação Física ba charelado sobre a 

profissão 

Jonas Ricardo de Sena Pacini 

José Antonio Arada 

Sérgio Tumelero 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Educação Física é educação através de atividades, d e brincadeiras que 

envolvam grandes grupos musculares (esportes, exerc ícios, dança). A 

Educação Física é área educacional, as pessoas apre ndem e praticar 

movimentos com objetivos de saúde, satisfação, praz er e 

autoconhecimento. A profissão do educador físico es tá relacionada à 

promoção da saúde e melhora das capacidades físicas , podendo ser 

realizada em grupos, clubes e academias ou atendime nto individual. O 

objetivo foi verificar o porquê da escolha do curso  feita pelos alunos de 

Educação Física Bacharelado do Unitoledo - Araçatub a, identificar 

mudanças de pensamento ocorridas sobre a Educação F ísica e 

quantificar a expectativa deles em relação ao merca do de trabalho. 

Participaram 127 alunos do Curso de Educação Física  Bacharelado. 
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Nutrição e diabetes 

Mariane Pravato Munhoz Gonçalves 

Adriane Cristina Garcia Lemos 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho tem como objetivo o esclarecimento so bre o diabetes, bem 

como mostrar aos pacientes portadores da doença que  é possível ter 

prazer na alimentação e ainda desfrutar de delícias  apropriadas para 

portadores de tal patologia. Entretanto, também, ab range outros 

aspectos tais como a importância na ingestão de fib ras, para reduzir a 

absorção da glicose na corrente sanguínea. Em se tr atando do diabetes 

é importante conhecer a sua origem e compreender co mo ocorre, bem 

como entender a importância da glicose e da insulin a para o organismo 

humano. Portanto o presente estudo descreve ao seu final, algumas 

preparações culinárias para proporcionar aos diabét icos caminhos 

práticos, fáceis e saborosos para desfrutarem do pr azer de comer.  
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Comparação das técnicas de massagem clássica e pomp agem como 

recursos terapêuticos para algias da coluna 

Karoline Danielli Freire da Silva 

Viviane Bento de Barros 

 Andréia Moreira de Souza Mitidieri 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

As algias vertebrais acometem milhões de pessoas e podem estar 

relacionadas a má postura ou hérnias discais. Objet ivo: Comparar as 

técnicas de massagem clássica e pompagem para algia s da coluna. 

Metodologia: Foram recrutados 8 voluntários com que ixas álgicas na 

coluna. Após avaliação da dor, flexibilidade da col una e qualidade de 

vida, foram randomizados em 2 grupos para tratament o. Foram 

realizadas 5 sessões em dias seguidos, de 30 minuto s. Ao final foram 

reavaliados. Resultados: As duas técnicas se mostra ram eficazes como 

recursos terapêuticos para atuar na dor, flexibilid ade e qualidade de vida 

de pacientes com algias na coluna, porém, quando co mparadas, não há 

diferença estatisticamente significativa. Conclusão : Há necessidade de 

comparar esses recursos com um maior número amostra l. 
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Aluno com deficiência física: Desafio aos profissio nais na área da 

educação física  

Karina Patricio dos Santos 

Marcio Rangel Teixeira Silva 

Alan de Castro 

Manoel Ferreira dos Santos Jr 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Educação Física Adaptada compreende programa divers ificado de 

atividades, jogos, esportes e ritmos, adaptados aos  interesses, ás 

necessidades dos portadores de deficiência. O estud o verificou formas 

adaptadas e inclusivas para pessoas com necessidade s especiais nas 

aulas de Educação Física. Aplicamos aula prática de  vôlei adaptado para 

15 alunos da 3ª série do Ensino Fundamental II e qu estionário com 6 

questões. 80% já haviam participado de aulas adapta das. 67% 

apresentaram dificuldade na execução. 73% acham que  a atividade pode 

ser aplicada a todos e 100% acreditam na interação com pessoas com 

deficiência.  
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A Ginástica Natural como instrumento de desenvolvim ento motor nas 

aulas de Educação Física 

Esley Assis Lourenco 

Manoel Ferreira dos Santos Jr 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O estudo buscou apresentar a Ginástica Natural (GN)  para os alunos de 

Educação Física. Foram entrevistadas 12 crianças en tre 10 e 11 anos de 

ambos os sexos de uma escola de educação básica, ap ós a realização 

de uma aula específica de GN, a pesquisa demonstrou  que 75% das 

crianças afirmaram já ter feito aula parecida antes . Sendo que 44% 

indicaram a dança e 33% a capoeira com relação aos movimentos 

apresentados. Quanto à dificuldade 67% classificara m como média 17% 

acharam fácil e, 17% classificaram muito fácil. Em relação ao gosto, 50% 

gostaram muito e que apenas gostaram foram 42% e 8%  moderada. 

Dentre as crianças estudadas 67% afirmaram desejar que tivesse mais 

aulas desta natureza na escola, enquanto 33% não go staram. O que nos 

leva a recomendar positivamente a GN nas aulas de E FE. 
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Suplementação de carboidrato: Efeitos sobre o desem penho físico 

Jefferson Roberto Collevatti dos Anjos 

 Daniela Navarro D’almeida 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A nutrição é fundamental para a atividade física, n o que concerne aos 

nutrientes, o carboidrato é fundamental, já que sua  ingestão melhora o 

desempenho. Avaliar desempenho físico de atletas du rante a 

suplementação de carboidrato. Foram selecionadas at letas do sexo 

feminino, do Basquete Clube de Araçatuba-SP. Coleta ram-se dados 

pessoais, glicemia capilar, do exercício e do desem penho físico. Foi 

ministrada suplementação de carboidrato 30 minutos antes dos treinos, 

diluído em 250 ml de água. Os testes físicos mostra ram-se significativos 

no momento final (p<0,05), mostrando melhora no des empenho das 

atletas durante a suplementação. Conclusões Após a suplementação 

com maltodextrina, houve melhora nos testes de dese mpenho físico.  
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Efeitos agudos do exercício físico sobre a função c ognitiva de jovens 

com transtorno do déficit de atenção e hiperativida de 

Edson Rodrigues Oliveira 

Rafael Augusto dos Santos Silva 

Wilian Afonso Ferreira 

Wagner Garcez de Mello 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O TDAH afeta cerca de 5% de toda população infanto- juvenil mundial 

implicando em um consumo elevado de fármacos. Estud os recentes 

demonstraram que o exercício físico melhora a funçã o cognitiva. 

Portanto o presente trabalho avaliou os efeitos agu dos do exercício 

sobre a função cognitiva de jovens com TDAH. Foram utilizados 8 

indivíduos, de 13 a 18 anos de idade, de ambos os s exos. Os grupos 

foram divididos em: 1) Controle, 2) TDAH e 3) TDAH+ medicamento. 

Foram realizados testes de atenção concentrada, pré - e pós-exercícios 

em circuito. Foram encontradas melhoras na atenção apenas nos 

grupos 1 e 2. Os resultados demonstram que o exercí cio melhora a 

função cognitiva de indivíduos diagnosticados com T DAH, porém, 

sugerem que o uso de medicamentos impede essa melho ra aguda na 

atenção concentrada. 
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Interferência do kyu nas variáveis de flexibilidade  e força de Karatekas 

Caio Rosa Aguiar 

Edward Emanuel Andrade Yamaguti 

Évelin Roberta de Oliveira  

Sérgio Tumelero 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Alguém, cujo espírito e força mental, com atitude d e não desanimar, não 

encontra dificuldades em enfrentar desafios, alguém  que suporta anos 

de sofrimento físico e mental para aprender soco ou  chute tem 

condições de encarar qualquer tarefa, por mais difí cil que seja e de 

executá-la até o fim. Pessoa com essas característi cas aprende 

verdadeiramente o Karatê-Dô. O treinamento do Karat ê se divide em três 

partes: kihon, kata e kumite. Avaliamos a flexibili dade, o agachamento, o 

abdominal e a flexão de braços de 31 indivíduos de faixa etária 

semelhante, separados por grupo de sedentários e de  cada faixa do 

karatê. Observamos que quanto maior o grau, todas a s variáveis os 

resultados eram melhores, enfatizando que o tempo d e treinamento e 

grau do avaliado interfere na condição física do me smo. 
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Benefícios do exercício físico para mulheres que ti veram ou tem câncer 

de mama ou que foram submetidas à mastectomia 

Natalia dos Santos Lopes 

Sérgio Tumelero 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O sedentarismo e a obesidade aumentam a possibilida de do surgimento 

de câncer de mama. Os exercícios físicos são utiliz ados no tratamento, 

seus efeitos resultam no alívio do estresse, depres são e ansiedade e 

estimula hábitos saudáveis. Recomendado por apresen tar melhora na 

aptidão física, na disposição e qualidade de vida. Atua como ação 

benéfica dos efeitos nocivos do estresse e melhor g erenciamento de 

tensões diárias. Além da sensação de bem estar, rel acionada à liberação 

de endorfina, proporciona mudanças no humor, propor cionando ganhos 

em relação à autoimagem corporal e autoestima, dimi nui a depressão e 

ansiedade, melhora o sono, a aptidão cardiorrespira tória e flexibilidade. 

O objetivo foi avaliar os níveis, a composição corp oral e limitações para 

atividades físicas.  
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A atividade de paratletas e o processo de personali zação do indivíduo 

que adquiriu uma deficiência 

Julio Cesar Santos Ribeiro 

Eni de Fátima Martins 

Fundação Educacional de Penápolis 

 

Investigar os sentidos e significados da prática es portiva em alto 

rendimento no processo de personalização do indivíd uo que foi 

acometido por alguma deficiência e se tornou um par atleta. 

caracterização de 2 paratletas de alto rendimento a través de formulário e 

coleta oral dos seus depoimentos a partir da técnic a História de Vida; 

transcrição, categorização, análise e interpretação  dos relatos colhidos 

para conclusão. Resultados preliminares (TCC em Psi cologia em vias de 

conclusão): o esporte em alto rendimento contribui com uma melhor 

socialização da pessoa com deficiência; contribui p ara uma melhor 

ressignificação da condição da pessoa com deficiênc ia; traz autoestima 

e perspectivas aos seus praticantes. 
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PRIPAR - programa de intervenção psicológica de alt o rendimento 

Julio Cesar Santos Ribeiro 

Eni de Fátima Martins 

Fundação Educacional de Penápolis 

 

Objetivo: melhorar o desempenho de atletas de alto rendimento das 

modalidades karatê e judô nas categorias infanto-ju venil do município 

quando em competições, utilizando-se de instrumento s, cientificidade e 

metodologia inerentes da Psicologia e da Psicologia  do Esporte. 

Metodologia: durante 6 meses, foi feita análise de perfil dos atletas, 

entrevistas individuais, discussões grupais, observ ações sistemáticas 

dos treinamentos, acompanhamentos nas viagens, trei namento de 

habilidades mentais (ansiedade, concentração, comun icação, etc), entre 

outros. Resultados: melhora de 50% na posição da eq uipe quando 

comparada ao mesmo campeonato no ano passado (Jogos  Regionais); 

entendimento dos atletas que o treinamento emociona l é tão importante 

quanto o treinamento físico, tático e técnico. 
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Diferenças sexualmente dimórficas na incidência de lesões em atletas 

de futebol de salão 

Naiara Rizzato Ribeiro 

Paula Raniel Pinto, 

Daniella Pistori de Freitas 

Wagner Garcez de Mello 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Para analisar e comparar o comportamento sexualment e dimórfico na 

incidência, circunstâncias e características das le sões registradas no 

futsal. Foram avaliadas 12 equipes femininas e 07 m asculinas de futsal 

do estado de São Paulo. Os dados foram coletados nu m questionário 

com informações retrospectivas. Este revelou difere nças significativas 

em relação ao gênero sobre a incidência, o tipo ou a região anatômica 

das lesões. Verificou-se ainda maior incidência de entorses e fraturas 

em resultado do contato com adversários nas equipes  masculinas e sem 

contato com adversários nas equipes femininas. Assi m, os resultados 

realçam a importância de programas específicos de p revenção de lesões 

em ambos os sexos. 
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Ultrassonografia no estudo morfológico e funcional da tireoide 

Silvério Henrique de Sousa Lemos 

Wagner Garcez de Mello 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

As doenças da tireoide são desordens endócrinas mui to comuns. 

Milhões de dólares são gastos para diagnosticar e m onitorar os seus 

tratamentos. Por isso se faz necessária uma análise  criteriosa para 

identificar qual ou quais métodos são mais eficient es para o diagnóstico 

e monitoramento terapêutico e a ultrassonografia de staca-se como 

método eficaz de avaliação. Essa revisão demonstra através de artigos 

correlacionados a exames de ultrassonografia a vari ação morfológica e 

funcional da glândula tireoide masculina e feminina . Mulheres 

apresentam 8% de malignidade em patologias e homens  com 17% de 

mesma etiologia sugerindo que possuam os maiores vo lumes. Os 

resultados sugerem que a ultrassonografia é o métod o de diagnóstico 

de melhor eficácia. 
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Nível de composição corporal dos jogadores de futeb ol da equipe sub. 

17 da associação esportiva Araçatuba (AEA) 

Karina Pires Faxina 

Lucas Danilo dos Santos 

Sérgio Cardoso Neto 

Elias Paes de Souza 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A obesidade é um dos problemas que mais se agrava n os dias de hoje. 

Atualmente o índice de obesidade é elevado, destaca ndo-se países 

desenvolvidos economicamente. Isso desperta interes se na realização 

de trabalhos que possam contribuir na orientação do  controle do peso, 

destacando jovens atletas. Essa orientação se faz n ecessária para que 

estejam em constante alerta com o peso, que está di retamente ligado ao 

rendimento. A pesquisa foi realizada com atletas da  categoria sub-17 da 

Associação Esportiva Araçatuba para a quantificação  da composição 

corporal e posterior análise. O objetivo do trabalh o foi definir 

previamente os elementos pertinentes à porcentagem de gordura e ao 

aumento de peso, estabelecer as causas, consequênci as e os tipos de 

prevenção e ou tratamento.  
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Atletismo: benefícios da corrida para deficientes v isuais 

Liliani Carolini Rosa Maia 

Ana Eliza Antunes de Souza 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A presente pesquisa originou-se do contato com o At letismo 

especificamente a corrida e os benefícios que essa atividade traz para o 

bem estar, principalmente para pessoa portadora da deficiência visual. 

Com tratamento precoce, atendimento educacional ade quado, 

programas e serviços especializados, a perda da vis ão não significa o 

fim de uma vida independente e produtiva (Dados Wor ld Report on 

Disability 2010 e Vision 2020). A investigação ocor reu em Outubro de 

2014. Nessa análise ressaltamos a importância da co rrida para 

deficientes visuais. Em seguida destacamos as melho ras físicas, 

motoras e sociais que esta pratica o proporciona. O s dados da pesquisa, 

as observações e análise juntamente com o referenci al teórico revelam a 

importância da presença do Educador Físico na vida do aluno cego. 
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Processos de fabricação de ferro e aço para constru ção 

Pedro Francisco Campos Garcia 

Netúlio Alarcon Fioratti 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O mesmo tem a finalidade, de pesquisar e apresentar  como se da os 

processos de fabricação do aço e ferro utilizados n a construção civil. 
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Substituição parcial de agregados miúdos convencion ais por resíduos 

de borracha na produção de concreto 

Douglas Lara Afonso 

Universidade Paulista - UNIP 

Netúlio Alarcon Fioratti 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A disposição inadequada de pneus traz grandes preju ízos ao meio 

ambiente, e uma alternativa viável e sofisticada pa ra esse problema é a 

reciclagem dos resíduos de pneus como agregado para  concreto. Dentro 

desse contexto, esse trabalho busca caracterizar e analisar o 

desempenho mecânico do concreto feito com resíduo d e borracha. A 

utilização desses resíduos não possui apenas vantag ens ambientais, 

pois melhoram algumas propriedades do concreto, ass im sendo, será 

realizado ensaios de caracterização do agregado, es tudo e elaboração 

de dosagem para obter um compósito com a melhor res istência 

mecânica possível, ensaios de abatimento, além de m oldagem de corpo 

de prova, ensaios de compressão e análise dos resul tados. 
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Captação da água da chuva 

Regiane Aparecida Rodrigues da Silva 

Netúlio Alarcon Fioratti 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A captação da água da chuva está cada vez mais nece ssária em nosso 

meio de vida. O reuso da água da chuva é importante  por vários 

motivos: a conscientização de economizar água, um b em natural finito e 

escasso, a redução no consumo de água de distribuiç ão para fins não 

potáveis, o que acarreta na redução de custos finan ceiros e também no 

consumo das águas provenientes de fontes naturais. A água da chuva 

pode ser utilizada para fins não potáveis, como por  exemplo, na 

descarga dos vasos sanitários, irrigação de jardins , lavagem de pisos, 

entre outros. Assim, se evita a utilização de água potável onde não é 

necessário. Residências, condomínios, hotéis e empr esas podem ter 

seus próprios sistemas de captação e reuso da água da chuva. 
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Preservação de máquinas e equipamentos (indústria) 

Bruno Heitor de Oliveira 

Vinícius Ferreira Silva 

Sergio Ricardo Mazini 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

 

Diferença entre Manutenção Corretiva, Preventiva e Preditiva. Processo 

de Manutenção Corretiva. Processo de Inspeções Prev entivas. 

Importância das Manutenções Preditivas por parte do  operador. 

Indicadores de Manutenção. Importância da disponibi lidade das 

máquinas no processo produtivo. Equipe potencial (p lanejamento, 

realização, controle, histórico de manutenções). 
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Relógio despertador para deficiente auditivo com Ar duíno  

Igor da Silva Machi 

Wesley Pontes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Desenvolvimento de um relógio despertador utilizand o microcontrolador 

Arduíno para portadores de deficiência auditiva. O objetivo é 

proporcionar facilidade e comodidade aos deficiente s auditivos através 

de um dispositivo que permita, ao despertar, aciona r uma base 

vibratória que possa ser instalada sob a cama ou tr avesseiro do usuário. 

Também é estudada o acionamento da iluminação do am biente. Até o 

presente momento foi desenvolvido o projeto inicial  e implementado o 

relógio. Como próximas etapas estão previstos o des envolvimento do 

dispositivo despertador, seu funcionamento integrad o ao relógio e, 

finalmente, sua conexão com a base vibratória, perm itindo seu 

acionamento. Posteriormente deverá ser escrito um m anual de utilização 

e adequações para apresentação como produto final. 
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Engenharia de controle e automação - sensores de te mperatura 

Carlos Renato Fernandes Claro 

Eliezer Ferreira dos Santos Júnior 

Érico Rodrigo de Abreu Carvalho 

Mário Sorroche Junior 

Victor Hugo Covre da Silva  

Wesley Pontes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Estudo sobre os diferentes sensores de Temperatura e suas aplicações 

nos diversos sistemas de controle e plantas industr iais. O estudo tem 

como objetivo apresentar as peculiaridades de cada tipo de sensores de 

temperatura e como fazer sua aplicação em um sistem a de controle e 

automação. Metodologia usada foi a pesquisa em dife rentes sites de 

fabricantes e pesquisa de artigos acadêmicos. Para o melhor 

desempenho dos projetos de automação e controle de uma planta 

industrial ou maquinário, é preciso levar em conta o tipo de sensor e 

suas especificações, considerando todos os aspectos  do produto para 

melhor aproveitamento e controle do sistema automat izado. 
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5S aplicada a produção industrial 

Yuri Henrique Gomes Ura 

Sergio Ricardo Mazini 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O 5S consiste de técnicas japonesas que fazem parte  dos conceitos da 

Qualidade Total (Total Quality Control). Auxilia na  organização e no 

controle dos processos para que o resultado final e steja conforme a 

expectativa do cliente. O trabalho tem como objetiv o mostrar como 

podemos aplicar os conceitos do 5S a fim de aumenta r a produtividade, 

qualidade e a redução de custo em um sistema produt ivo. A metodologia 

empregada foi a pesquisa bibliográfica, através de artigos científicos e 

sites especializados. Com a implantação do 5s, faci lita-se o aprendizado 

e a pratica em diversos aspectos das empresas, como  o ambiente  de 

trabalho, equipamentos, materiais, métodos e especi almente as pessoas 

pelo envolvimento  dos mesmos com a implantação e m anutenção 

dessas ações. 
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Docas do Brasil: A importância portuária no cenário  nacional baseada 

em um estudo de casos com enfoque nas Docas do Pará  

Marcelo Donizete Dias Pereira 

Ronis Carlos Alves da Cunha 

Aline Botini Tavares Bertequini 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Trabalho desenvolvido na disciplina de Portos em um  estudo 

relacionado às Docas do Pará e sua representativida de, tal qual sua 

importância no cenário nacional. O trabalho foi des envolvido sob um 

levantamento bibliográfico, onde foi possível evide nciar a importância 

dos sistemas hidroviários no transporte de mercador ias e passageiros, 

principalmente o impacto macroeconômica produzido p elas importações 

e exportações de mercadorias dos mais diversos segm entos da 

economia, assim como o volume das receitas moviment ado anualmente 

no País. Por fim o trabalho destaca os três princip ais portos paraenses: 

Belém, Santarém e Vila do Conde (esta no ranking do s 20 maiores fluxos 

de receitas no ano de 2013), caracterizando cada um a delas e 

apresentando sua participação dentre as demais doca s. 
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Fazendo por partes: vídeo aulas de cálculo 

Liliane Yoshiy Genari 

Silvio César Cecato 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O projeto “Fazendo por Partes” traz consigo vídeos aula, onde o 

conteúdo principal é o Cálculo Básico do curso de E ngenharias do 1° 

semestre. O público alvo são alunos que apresentam dificuldades ou 

que têm a intenção de aprimorar seus conhecimentos.  As vídeo aulas 

surgiram devido o grande índice de dificuldade dos alunos iniciantes. 

Assim, a ideia inicial era transmitir o conheciment o adquirido e,  por 

consequência, também beneficiaria o produtor. O con teúdo foi 

produzido e editado por estudante da própria univer sidade do curso de 

Engenharias, sob a supervisão do professor titular,  sendo divulgada no 

canal do Youtube: ``Fzd por partes``, e na página d o Facebook: ``Fzd por 

partes``. As principais referências foram projetos já existentes de vídeo 

aula e material didático do curso. 

 

 

 

 

 

 



XIV ENPEX – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 12 a 14/11/2014 - ISSN 1983 6503                

 

 

547 

 

Manutenção industrial 

Gabriel Henrique Rodrigues Lima 

Leonardo Bernardes Nogueira 

Wesley Pontes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Nosso trabalho se resume em mostrar a importância d a manutenção 

industrial, visando mostrar os tipos de manutenção utilizados no 

mercado de trabalho, tais como a manutenção correti va, corrigindo 

falhas que já aconteceram, manutenção preventiva, v isando sempre 

prevenir erros para evitar paradas desnecessária de  equipamentos 

fazendo com que diminua a produção, manutenção pred itiva, um tipo de 

manutenção que é pouco utilizada nas indústrias, po r ter um custo 

inicial muito alto, porem em longo prazo é o melhor  tipo de manutenção, 

pois com ela é possível prever o momento exato para  a troca ou 

manutenção do equipamento, aproveitando as peças ao  máximo, sem 

ter parada por quebra, ou troca de peças desnecessá rias. Iremos falar 

sobre TMP, visando diminuir o tempo entre manutençã o e operação. 
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Energia renovável - energia solar 

Altemir Carlos Machi 

Fabricio da Silva Alexandre 

Valmir da Silva Néris 

Wesley Pontes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

 As energias renováveis são fontes naturais podem s er produzidas pelo 

Sol, vento e Água. A fonte que iremos abortar é a e nergia Solar que é 

transformada em energia elétrica através de células  foto voltaicas que 

são montadas em placas compondo assim uma maior cap acidade de 

produção. Com isso é possível montar sistemas para alimentar uma 

casa ou até uma usina solar para abastecer uma cida de.  O custo destas 

placas ainda são elevados, mas como sua vida útil é  de 

aproximadamente 25 anos é um investimento que a lon go prazo se paga 

e com isso gera lucro. Podemos concluir que através  de energia solar é 

possível gerar energia elétrica e em longo prazo re cuperar o 

investimento. 
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Segurança do trabalho e suas definições 

Ana Natália Rosário 

Matheus Keitaro Silva Ubukata 

Ray Freire Viana 

Wesley Henrique da Silva 

Wesley Thomaz dos Santos 

Sergio Ricardo Mazini 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Hoje em dia todas as empresas estão precisando cada  vez mais de um 

Engenheiro e Técnico de Segurança do Trabalho. Um d os nossos 

maiores problemas muitas vezes não é a falta de EPI  e sim a falta de 

orientação e incentivo da empresa em dar treinament os para os 

funcionários. Ele atua organizando programas de pre venção de 

acidentes, fazendo inspeção de segurança e ainda or ganizando e dando 

palestras e treinamento. Com o objetivo de captar i nformações sobre a 

Importância da Segurança do Trabalho nas Empresas, a presente 

pesquisa classifica-se quanto a sua natureza como b ásica porque 

apesar de gerar novos conhecimentos para o avanço d a ciência, não 

pretende ter aplicação prática inicialmente previst a. A segurança do 

trabalho é objeto de interesse não apenas dos traba lhadores como 

também das empresas. 
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A necessidade e contribuição da ficha técnica para o processo produtivo 

das indústrias 

Bruno Henrique Bronholo 

Sergio Ricardo Mazini 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Atualmente, o aumento da competição global tem forç ado as empresas a 

buscar qualidade dos produtos, baixo custo de produ ção, confiabilidade 

nas entregas, rapidez e flexibilidade para atender às flutuações da 

demanda. Neste contexto, a ficha técnica (BOM – Bil l of Materials) 

contribui para obter processos produtivos eficiente s e competitivos. O 

objetivo deste trabalho é demostrar a importância e  contribuição da 

ficha técnica no processo produtivo e suas implicaç ões em demais 

processos como o controle de estoques.  O método de  pesquisa 

realizado foi o estudo de caso em empresa do setor alimentício e 

também uma revisão bibliográfica sobre o tema. Como  resultado, pode-

se avaliar a importância e os reflexos das informaç ões geradas a partir 

da ficha técnica em diversos processos da indústria . 
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Dessalinização da água 

Gustavo Cantieri Cavazana 

Klauber Braga Castelli 

Mariana Mundin Abrão Rodrigues 

Lucas Mendes Scarpin 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Hoje as grandes mudanças no clima e a falta de prec ipitação ajudam a 

aumentar o estado de seca, por isso este trabalho p retende apresentar 

uma solução que é a dessalinização da água salgada,  os tipos de 

processo, suas aplicações e o que já se produz no p aís e no mundo.   
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A influência dos fluidos refrigerantes na eficiênci a de geladeiras 

Artur Castilho de Angelis 

Eduardo Vinicius Storti 

Guilherme Augusto Pereira Ferolla 

Mariana Mundin Abrão Rodrigues 

Felipe da Silva Costa 

Leonardo Chamone Cardoso 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Com variedade de geladeiras hoje fica complicado es colher um modelo 

em que a eficiência e consumo sejam vantajosos, est e trabalho vem 

apresentar uma comparação entre dois tipos de fluid os refrigerantes e e 

verificar qual seria o melhor para que a eficiência  e o consumo sejam 

satisfatórios,utilizando métodos das matérias de  t ermodinâmica e 

refrigeração. 
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Reuso de água 

Andreadi de Abreu 

Claudia Rosane Mathias Duarte de Oliveira 

Glaucia Machado Gervasio Teles 

Roger Chiqueto dos Santos 

José Carlos Panssionato 

Sergio Ricardo Mazini 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A água é um recurso natural de valor inestimável. M ais que um insumo 

indispensável à produção é um recurso estratégico p ara o 

desenvolvimento econômico, ela é vital para manuten ção dos ciclos 

biológicos, geológicos e químicos, que mantêm em eq uilíbrio os 

ecossistemas. Neste sentido, considera-se o reuso d e água como parte 

de uma atividade mais abrangente que é o uso racion al ou eficiente da 

água, o qual compreende também o controle de perdas  e desperdícios, e 

a minimização da produção de efluentes e do consumo  de água. Com 

isso grandes volumes de água potável podem ser poup ados pelo reuso 

quando se utiliza água de qualidade inferior (geral mente efluentes pós-

tratados) para atendimento das finalidades que pode m prescindir desse 

recurso dentro dos padrões de portabilidade. 
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A gestão de projetos na engenharia de produção 

Bruno Eduardo Candido de Oliveira 

Sergio Ricardo Mazini 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A principal questão enfrentada pela gestão de proje tos é a adequação 

estrutural e funcional dos projetos geridos, ás nec essidades 

operacionais, administrativas e gerenciais.  Divers os ramos da 

engenharia de produção trata do projeto, melhoria, implantação, gestão 

e gerência de sistemas integrados de pessoas, mater iais, informações, 

equipamentos e energia para a produção de bens e se rviços. O objetivo 

deste trabalho é demostrar a importância e contribu ição da gestão de 

projetos em algumas áreas da engenharia de produção . O método de 

pesquisa realizado foi a pesquisa bibliográfica rea lizada através de 

artigos científicos, livros e sites especializados.  Como resultado, pode-

se avaliar a importância e os reflexos da gestão de  projetos aplicados 

em diversos processos da indústria. 
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Tecnologia Bubbledeck 

Waldir Sobrinho Junior 

Danilo do Valle 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O sistema BubbleDeck é composto por esferas plástic as inseridas 

uniformemente entre duas telas metálicas. As esfera s (bubbles) são 

introduzidas na intersecção das telas ocupando a zo na de concreto que 

não desempenha função estrutural. Assim, pode-se re duzir em até 35% o 

peso próprio da laje se comparado com o sistema con vencional, 

proporcionando uma redução drástica de materiais, a umento de 

produtividade em função do processo industrializado  e 

consequentemente uma redução significativa do impac to ambiental. A 

utilização desses elementos esféricos no meio das l ajes elimina 35% do 

peso de uma laje normal, removendo com isso as rest rições de cargas 

permanentes elevadas e ainda pequenos vãos. 
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Automação residencial 

Alex Henrique Gomes Cruz 

Juliano Olegario Vieira 

Renan da Silva Rodrigues 

Santiago Silva Ferreira 

Danilo do Valle 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A automação residencial nos permite a gestão de uma  casa. Este 

trabalho propõe desenvolver a maquete de uma casa c om sistema 

automatizado através de um hardware e software de c ontrole que se 

comunica com celular conectado via bluetooth. Um ap licativo de celular 

para o sistema operacional IOS foi criado, para a c omunicação da 

maquete com o arduino, conseguindo todo controle da  iluminação dos 

cômodos da casa, iluminação externa e movimentação do portão. A 

maquete automatizada é um modelo para representação  das casas 

atuais com alguns dispositivos e sistemas de automa ção. Portanto o 

presente projeto vem para mostrar como a tecnologia  hoje pode tornar 

nossas atividades simples do dia-dia em algo mais i nterativo e 

confortável de se fazer, trazendo uma maior interaç ão entre morador e 

residência. 
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A hidrovia Tietê-Paraná com a implantação do estale iro rio tietê em 

Araçatuba 

Anderson Seidi Hashimoto Suzuki 

Jesuel Aparecido Júnior 

Sergio Ricardo Mazini 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Em um ambiente globalizado a busca por diferenciais  competitivos se 

faz necessário e o planejamento logístico pode cont ribuir neste sentido, 

através da avaliação dos diferentes modais de trans porte. O presente 

estudo tem como objetivo apresentar o potencial do modal hidroviário, 

através da hidrovia Tiete-Paraná e a instalação do Estaleiro Rio Tietê em 

Araçatuba – SP, apontando as vantagens, desvantagen s e o impacto nos 

custos. O método de pesquisa foi o estudo de caso. A unidade de 

análise para a pesquisa foi a usina CLEALCO S/A, si tuada em 

Clementina – SP. Como resultado, foram levantados o s custos de cada 

modal de transporte e identificados os ganhos oriun dos de uma possível 

substituição total ou parcial do modal de transport e para o escoamento 

do açúcar pela hidrovia. 
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Sustentabilidade: Demolição gera reconstrução 

Anna Leticia de Azevedo 

Gabriel Fernando Nazário 

Larissa Ariane da Silva 

Stephan Lucas de Brito 

Vitor Crescencio da Silva 

Wesley Pontes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Devido aos problemas ambientais que devastam o mund o atualmente, 

os projetos sustentáveis ganham força, buscando mét odos efetivos para 

a preservação do ecossistema. Sabe-se que a utiliza ção de madeira de 

demolição chama a atenção por sua beleza em constru ções de mobílias, 

mas o real interesse vai além da decoração. Produçã o sustentável, ainda 

não é uma ideia completamente difundida no país, co ntudo a mesma 

pode gerar desenvolvimento econômico através da cap acitação de 

profissionais, criação de empregos nessa área de at uação e abertura de 

novas empresas neste ramo, contudo é necessário par cerias entre 

Órgãos Federais e com grandes empresas preocupadas com o meio-

ambiente, a fim de estimular novas empresas à progr edir com o país, 

além de propagar a sustentabilidade através de proj etos educacionais 
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Termografia: funcionamento e utilizações 

Leonardo César de Morais 

Rafael Costa Ribeiro da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A demanda pela redução de grandes defeitos e dos da nos relacionados, 

tem disparado o desenvolvimento de manutenção predi tiva e técnicas de 

inspeção. Estre essas técnicas se encontra a Termog ráfia, um dos 

recursos mais modernos em testes não destrutivos at uais. A aplicação 

de um conjunto de ferramentas sensíveis à radiação infravermelha 

(termovisores e radiômetros) proporciona visualizar  o perfil térmico e 

medir as alterações de calor exalado pelas diversas  áreas da superfície 

de um corpo sem precisar de contato físico com ele.  Deste modo, 

podemos construir uma ilustração térmica (termogram a) no momento da 

inspeção, para o estudo e correção do problema. 
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Sistema Drywall 

Camila de Carvalho de Almeida 

Larissa Cristina Polveiro Carvalho 

Maria Angelica Alves Pereira 

Wesley Pontes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho exposto tem como proposito ofer ecer conhecimento 

do uso de divisórias de Drywall, tecnologia que vis a substituir o uso 

convencional de paredes internas de alvenaria, além  de apresentar 

conceitos de sustentabilidade, praticidade e econom ia. Os 

procedimentos técnicos foram realizados por meio de  pesquisa 

bibliográfica através de itens primordiais referent es ao assunto exposto, 

tais como: Tipos de placas; Processos de fabricação ; Elementos 

estruturais, entre outros fatores que acentuam a co nstrução a seco, com 

o intuito que o usuário saiba o exato potencial do produto. O estudo de 

caso proporcionou uma analise econômica comparativa  entre Drywall e 

alvenaria. Em suma, pode-se concluir que a utilizaç ão do Drywall, 

oferece benefícios ambicionados pela engenharia atu almente. 
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Sustentabilidade na construção civil 

Carolina Mendes dos Santos 

Julio Cesar Segolin do Nascimento 

Rodrigo Silva da Rocha 

Sergio Ricardo Mazini 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O crescimento acelerado da população e a migração c ada vez maior 

para os centros urbanos geram uma maior demanda de energia, 

transporte, alimentação e infraestrutura. No setor da construção civil é 

observada claramente a necessidade em se estabelece r e utilizar 

projetos pensando em eficiência energética e susten tabilidade. Este 

trabalho tem como objetivo apresentar alguns concei tos sobre 

Planejamento de Sustentabilidade nos projetos da co nstrução civil.  O 

método empregado foi a pesquisa bibliográfica, atra vés de artigos e 

fontes da internet. Como resultado, identificou-se a necessidade de um 

planejamento adequado que visa a qualidade e a sust entabilidade na 

relação do homem/meio-ambiente e que os mesmos deve m envolver 

vários setores da sociedade. 
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Características da mecânica do solo e sua importânc ia em uma 

edificação 

Amanda Freire Mansani 

Edimara Sanches de Oliveira 

Larissa Rodrigues Santos 

Wesley Pontes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Qual o alicerce ideal para cada tipo de construção?  Nota-se que é 

preciso encontrar um tipo ideal de fundação para ca da construção a ser 

realizada, pois, as bases das fundações não são vis tas do chão ao 

telhado e sim em locais que aparentemente não apres entam contato 

visual com o cliente. Isso não tira a importância d e uma fundação 

adequada! Para cada tipo de construção existe local mente um solo 

específico e um tipo de alicerce para que sua obra possa sustentar o 

peso da edificação. Quando se leva em consideração essas 

características garante-se a sustentação futura da construção, 

prevenindo desmoronamentos e viabilizando questões tão importantes 

como segurança e bem estar de todos os envolvidos a ntes e depois da 

conclusão da obra. 
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Sistemas construtivos da Itaipava Arena Pernambuco 

Breno Martins Trindade 

Douglas Gomes Lagoeiro 

Zeide Nogueira de Camargo 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este trabalho trata de todo esquema construtivo da Itaipava arena 

Pernambuco, passando por todo o processo de constru ção, da 

terraplanagem e fundação até a cobertura e acabamen tos, demostrando 

também a parte financeira e ecológica de todo o ent orno da arena, 

visando mostra os benefícios que a obra deixa e tam bém demostrando o 

que se projetou para os anos seguintes a construção  da arena, a 

construção de uma cidade e sua usina solar que ajud ara na iluminação 

da arena e da cidade. 
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Automóvel híbrido elétrico 

Luis Augusto Araujo 

Everton Augusto Marquezine 

João Luiz Pastor 

Joao Pedro Veiga Vasques 

Bruno Daniel da Silva 

Wesley Pontes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Um automóvel híbrido elétrico possui um motor de co mbustão interna, 

normalmente a gasolina e um motor eléctrico que per mite reduzir o 

esforço do motor de combustão e assim reduzir os co nsumos e 

emissões. O veiculo hibrido elétrico é uma realidad e ascendente e está 

em evolução contínua. Isso por que o apelo por ener gias limpas esta 

cada vez maior, e o veiculo híbrido é hoje sem duvi das o veículo do 

futuro, integrando todos os aspectos como economia de combustível, 

redução de poluentes, e qualidade e conforto para s eus proprietários. 
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Áreas atex 

Bruno Ferreira do Espirito Santo 

Bruno Martins Trindade 

Lucas Alessio Roncasalia 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Hoje muitas empresas do segmento alimentícios em qu e o resultado 

final do seu produto é em pó (leite em pó, café sol úvel, açúcar) tem 

preocupações sobre suas áreas atex, por apresentare m sua instalações 

isoladas para que não haja contaminação em seu prod uto, e para evitar 

essas áreas explosivas, uma vez que podemos ter o t riangulo do fogo 

(combustível, comburente e ignição), essa preocupaç ão se faz 

necessária devido aos grandes riscos nelas contidos , para esses risco 

são tomadas iniciativas de segurança e prevenção. 
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Gestão de projetos na Construção Civil 

Daniela Domingues Dantas 

Netúlio Alarcon Fioratti 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A construção civil no Brasil ainda é conhecida pelo  atraso nos 

procedimentos gerenciais e técnicas construtivas, p ela mão de obra 

desqualificada, por baixos índices de produtividade , por atrasos nos 

prazos de entrega, pela não conformidade e baixa qu alidade no produto 

final, entre outras limitações. A necessidade geren cial na construção 

civil exige o emprego de ferramentas apropriadas pa ra esse ambiente 

específico. O objetivo é apresentar o gerenciamento  de projetos, 

buscando um melhor aproveitamento dos recursos bási cos da obra e 

também entender os fatores que levam as obras civis  serem tão 

passiveis de atrasos e conflitos no projeto. 
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Otimização de canteiro de obra 

Beatriz Motizuki da Cruz 

Letícia Gabriela Rocini Vilas Boas 

Marina de Souza Caetano 

Osvair Junior Roz Luz 

Ricardo Eguchi Corrêa Fernandes 

Wesley Pontes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

No trabalho serão abordados os fundamentos teóricos , tanto na 

definição de canteiro de obras e suas característic as, como no objetivo 

maior deste estudo, que é atribuir a este ambiente conforto, qualidade 

de serviço e redução de custos para permanecer no m ercado 

competitivo e obter lucros.  
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Amplificador classe "A" 

Aryane dos Reis Alves de Souza 

Marcos Vinicius Ernica Santos 

Vinicius Poi Prudêncio 

Kenia Barbosa Sales 

Wesley Pontes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Esse estudo tem como finalidade a determinação do p onto de trabalho 

de amplificadores classe A, assim como a avaliação de suas 

características: ponto quiescente, compliance, corr entes de dreno, 

potências dissipadas pelo transistor e quais relaçõ es estas têm entre si. 

Avaliam-se também os fatores que influenciam nas va riações dos 

valores das correntes, tensões, potências e mudança s no ponto de 

trabalho desses amplificadores. 
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Microgeração distribuída  

Kleber de Almeida Araujo 

Renner Giuliete Ono 

Matheus Celoni Rigon 

Wesley Pontes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A Resolução da ANEEL nº 482 de 17 de abril de 2012 estabeleceu as 

condições gerais para o acesso de Microgeração e Mi nigeração 

distribuída aos sistemas de distribuição de energia  elétrica. A 

Microgeração Distribuída possibilita aos clientes, previamente 

cadastrados, acessar o sistema de distribuição das concessionárias 

para gerar energia elétrica. Esta energia é cedida por meio de 

empréstimo gratuito à Concessionária, e posteriorme nte compensada 

com o consumo de energia elétrica ativa dessa mesma  unidade 

consumidora. Estaremos abordando os tipos de geraçõ es especificas 

para Microgeração como também as suas classificaçõe s. 
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Energia limpa: hidrelétricas 

Amanda Greco de Almeida 

Cynthia Pereira de Falchi 

Gabriel Henrique Puche Lameu 

Wesley Pontes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

No presente trabalho desenvolve-se uma pesquisa sob re os diversos 

temas que englobam os benefícios que uma usina hidr elétrica 

proporciona à sociedade e os abalos no meio ambient e que são 

provocados pela construção da mesma. A construção d as usinas 

hidrelétricas se dá sempre em locais onde podem ser  aproveitados os 

desníveis naturais dos cursos dos rios e deve-se te r uma vazão mínima 

para garantir a produtividade, por isso tem todo um  estudo de campo 

para que uma usina seja construída. As usinas hidre létricas são 

sistemas que transformam a energia contida na corre nteza dos rios, em 

energia cinética que irá movimentar uma turbina e, está um gerador que, 

por fim, irá gerar a energia elétrica.  
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Estádios da copa: um estudo de caso do perfil de so lo da arena 

Corinthians 

Silvio Cesar Ferreira 

Zeide Nogueira de Nogueira 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Trabalho apresentado na disciplina de mecânica de s olo II sobre perfil 

de solo, superestrutura, infraestrutura, da arena C orinthians. Orientado 

pela professora Zeide. 
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Fundações: aplicações relacionadas à mecânica de so los 

Eduardo Amarilha Oliveira Junior 

Rodrigo Junior Leite Carvalho 

Zeide Nogueira de Camargo 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Trabalho apresentado na disciplina de mecânica de s olos sobre 

fundações e seu comportamento durante a execução de  acordo com os 

perfis de solo. 
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Turbo compressor  

Armando Pancini Neto 

Eduardo Espelho Belini 

Jose Felix Ferreira Neto 

Matheus Henrique Colombo 

Thainara Padilha Pereira 

Lucas Mendes Scarpin 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A maioria dos motores a combustão interna perde de 30 a 40% de 

potência entre a troca de gases de admissão e exaus tão, com base 

nessas informações o Engenheiro Mecânico suíço, Alf red Buchi 

desenvolveu um sistema mecânico que era capaz de ca ptar os gases de 

exaustão por uma turbina ligada ao coletor de escap e, movido por seu 

rotor quente que ligada por um eixo em um rotor fri o, assim aumentando 

a pressão e a quantidade de ar no coletor de admiss ão fazendo com que 

o motor de combustão interna recupere a capacidade perdida na troca 

de gases e também tenha aumento de potência, turbo compressores são 

muito usados em motores movido as diesel como motor es MWM 229, 

Mercedes 415TDi ou carros importados, esportivos co mo o audi a3 1.8 

20v 180cv turbo, e algumas modalidades de corrida a utomobilística. 
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Estruturas para cobertura de telhados 

Adriely Helena Barbosa 

Maria Angelica Alves Pereira 

Wesley Pontes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho proposto tem como objetivo oferecer um c onhecimento sobre 

coberturas para telhados, onde as estruturas reside nciais mais usadas 

são feitas por aço ou madeira tratada. Apesar das d iferenças ambas 

causam dúvidas, o aço está mais associado á arquite tura industrial, 

além de ter como vantagem instalação mais rápida e limpa. Já a madeira 

são as preferidas dos projetos arquitetônicos, pela  facilidade de compra 

e de disponibilidade de mão de obra. 
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Carrinho de controle remoto com Arduino 

Paulo Vinicius Parra Brito 

Rawgleison Batista Amaral 

Wesley Pontes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Será apresentado um carrinho de controle remoto, on de utilizamos os 

micro-controladores da Atmel os Atemega328p encontr ados nas placas 

Arduino UNO e programados com bootloader e codigo a rduino, como as 

portas do controlador não podem passar mais que 50m A de corrente, e 

para acionar o motor precisávamos de mais de 500mA usamos o CI 

L293d que possui no seu interior duas ponte H, dois  amplificadores e 

circuito de proteção, o que garante a integridade d o micro-controlador, 

para a comunicação usamos Radio frequência, na faix a de 433Mhz. 

Alguns desafios foram encontrados e vencidos no dec orrer da 

montagem do projeto. Sendo assim, nosso objetivo na  apresentação, é 

motivar os calouros em engenharia elétrica, mostran do que com 

empenho o curso lhe proporciona conhecimentos extra ordinários. 
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Método ABCD 

Ivan da Silva Martinez 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Este presente trabalho apresenta um método diferent e e prático de 

resolver binômios elevados a um termo n, consideran do algumas 

restrições. É abordado conceitos matemáticos como, por exemplo, o 

Binômio de Newton e Triângulo de Pascal, que comume nte são usados 

para tal fim. No entanto, aqui abre  espaço para re fletir sobre a prática 

matemática, apresentando um olhar interessante em s e tratando do 

mesmo assunto; sugerindo, todavia, novos estudos qu e abordem as 

restrições deste. 
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Princípio do motor elétrico 

Gabriely da Silva Duarte 

Liliane Yoshiy Genari 

Mariana Vieira 

Rafaela Moretti Cruz 

Sandra Regina Martins de Souza Novais 

Danilo Basseto do Valle 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O tema abordado no presente trabalho fundamenta-se na teoria do 

eletromagnetismo clássico. Trata-se do princípio de  funcionamento do 

motor elétrico que se baseia na conversão eletromec ânica de energia, 

permitindo a transformação da energia elétrica em e nergia mecânica 

para a realização de trabalho. O princípio de funci onamento desse motor 

consiste em um conjunto de condutores (chamados de bobinas) que 

giram em torno de um eixo quando percorridos por um a corrente elétrica 

e imersos em um campo magnético (externo). A intera ção entre o campo 

magnético gerado por um imã permanente e o campo ma gnético gerado 

pelas cargas elétricas em movimento, fará com que c ada condutor da 

bobina sofra a ação de uma força magnética, permiti ndo assim a 

realização das mais variadas atividades do mundo co tidiano. 
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Cogeração de energia  

Klauber Braga Castelli 

Lucas Mendes Scarpin 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

   O objetivo é de comentar a reutilização de dos g alhos e folhas 

oriundas das podas das arvores urbanas, na geração de energia. 
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Produção de açúcar VHP  

Danilo Vilela Francisco 

Guilherme Lamada 

Marcos Antonio Fernandes Rodrigues 

Sérgio Ricardo Mazini 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

  

Um produto que vem crescendo cada vez mais sua prod ução e que tem 

um potencial enorme de se expandir ainda mais pelo Brasil não só pelo 

clima ideal, mas também por ser um produto sustentá vel. Este trabalho 

apresentará o processo de fabricação de açúcar vhp na indústria, 

incluindo o Produto Acabado; Suas Características; Setores Produtivos 

e Sequenciamento; Componentes e Matéria Prima; Capa cidade 

Produtiva; Classificação dos sistemas produtivos; T ipo de Operação; 

Natureza do Produto; Tipo de Processo e Tipo de Arr anjo Físico. 
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Análises da produção do biodiesel 

Camila Malagoli 

Sérgio Augusto Dall'Oca 

Wesley Pontes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A diminuição das reservas de petróleo mundiais aume ntou a 

preocupação com a produção de fontes renováveis de combustível.  O 

biodiesel – combustível derivado das plantas oleagi nosas e gordura 

animal – tem como principais vantagens: a diminuiçã o da emissão de 

CO2 em relação ao diesel fóssil e ser totalmente re novável. O Brasil 

possui uma vasta área de produção para essas oleagi nosas. Contudo, 

não é viável a substituição total do diesel comum p elo biodiesel. O 

aumento de áreas cultiváveis, a necessidade de adap tação dos motores 

do ciclo diesel e o maior custo de produção são alg uns fatores que vão 

contrários ao sucesso do biodiesel. 
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Fontes de energia renovável - energia eólica 

Daiane Xavier dos Santos 

Fernanda Rosante da Silva 

Gustavo Teodoro da Silva 

Ronaldo Braz Ferreira 

Wesley Pontes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Em uma época em que se discute amplamente a questão  ambiental, a 

geração de energia elétrica torna-se uma grande vil ã quando o assunto é 

emissão de gases de efeito estufa e degradação ambi ental. Dentre as 

soluções, intensifica-se em diversas partes do mund o, inclusive no 

Brasil, a utilização das fontes renováveis de energ ia. Entre elas, destaca-

se a energia produzida a partir dos ventos (Energia  Eólica) 

demonstrando competitividade com os sistemas conven cionais. Através 

de amplas pesquisas bibliográficas em diversos docu mentos 

especializados neste tema, esse artigo visa analisa r o uso da energia 

eólica, e sua qualificação, ao final, constata-se q ue este tipo de energia 

está em grande ascendência, e que é de muita valia para reduzir as 

emissões de gases do efeito estufa no meio ambiente .  
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Geração de energia através de biomassa  

Andressa Miron da Rocha 

Gustavo Diciocio 

Wesley Pontes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Considera-se biomassa todo recurso renovável que pr ovem de matéria 

orgânica, de origem animal e vegetal, como: o bagaç o da cana de 

açúcar, a lenha, lixo, resíduos agrícolas, entre ou tros, tendo por objetivo 

principal a produção de energia. Devido à variabili dade de materiais que 

podem ser considerada biomassa, existem diversos pr ocessos onde se 

transforma a biomassa em energia, eles são dividido s em três tipos: os 

que envolvem combustão direta, os que envolvem proc essos 

termoquímicos (gaseificação, pirólise, liquefação e  transesterificação) e 

os que envolvem processos biológicos (biodigestores ) A utilização de 

biomassa para produção de energia, tanto elétrica c omo em forma de 

vapor, já é uma realidade no Brasil. A geração de e nergia através deste 

recurso tem um baixo custo e é renovável. 
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Construções civis e desenvolvimento sustentável 

Alan Alves Barros 

Edson Fernandes Mendes 

Rosemeire Paulino 

Vitor Henrique Serradilha 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Mesmo desencadeando problemas reais ao ambiente ond e se ocorre, 

alagamentos tem a importância de fato sentida quand o afeta diretamente 

a mobilidade e o bem estar urbano. Por estar locali zada em uma região 

frequentemente movimentada e consequentemente habit ada, a Lagoa 

das Flores em Araçatuba como dito é um exemplo da m á gestão 

ambiental e estrutural de um determinado local, e s eus impactos sociais 

serão apresentados fazendo a correspondência que de  fato equivale ao 

campo da Engenharia, onde em geral busca a criação,  melhora e 

proteção do ambiente comum. Fato sabido, o setor da  construção civil 

desenvolve um papel fundamental tanto no desenvolvi mento quanto na 

realização de projetos que permitam a resolução dos  principais 

problemas ambientais e sociais de nossa época, os d itos sustentáveis. 
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Construção civil - vagas disponíveis com auxilio da  mão de obra 

especializada e da tecnologia 

Luís Antônio Ferreira Rodas 

Wesley Pontes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Para atender as diversas vagas de trabalho que não são completadas no 

segmento da construção civil. O presente estudo tem  como objetivo 

apresentar tecnologias que venham a suprir a carênc ia de vagas do 

setor da construção civil, apresentando alternativa s que utilizam da 

tecnologia para diminuição de custos e especializaç ão da mão de obra. 

O método de pesquisa foi pesquisa bibliográfica que  visa demonstrar o 

que já existe de tecnologia e que ainda não se torn ou corriqueiro no 

canteiro de obra. Como resultado apresentamos o com parativo de 

custos do método convencional e com o uso de qualif icação e 

aprimoramento tecnológico, apresentando máquinas ex istentes e 

técnicas que viabilizam seu uso para atender a dema nda e com 

resultado, um trabalho mais especializado a custos mais competitivos. 
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A escassez de água: problemas e possibilidades 

Adrielly de Barros Freitas 

Bruno da Silva Oliveira 

Marcos Renan Moreira 

Rubens Kenji Kawata Junior 

José Carlos Panssionato 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas, o pl aneta Terra 

possui 1/4 de superfície terrestre e 3/4 de água. D esse total de água, 

97,5% é salgada e 2,5% é doce. Do total de água doc e, uma pequena 

quantidade está disponível para nosso consumo, cara cterizando sua 

escassez como um dos maiores desafios da humanidade . Para 

enfrentarmos este problema, ações precisam ser colo cadas em prática. 

A dessalinização, retirada de sais presentes na águ a do mar, tem-se 

demonstrado como uma alternativa viável em alguns p aíses. O objetivo 

deste estudo será discutir as questões relacionadas  à falta de água e 

apresentar alternativas que possam minimizar este p roblema, 

considerando a extensa costa oceânica brasileira. C omo alternativa, 

criamos um modelo de destilador que permite a separ ação da água do 

sal.  
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Otimização de processo de fabricação de armaduras 

Henrique Fabiano Delgado de Souza  

Leonan Gustavo Vieira Barros  

Wesley Pontes 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Transformar um processo manual, impreciso, pouco ot imizado e 

custoso em um sistema integrado e automatizado para  produção de 

armações de ferragem para aduela pré-moldadas em co ncreto que são 

destinadas a obras de infraestrutura no Brasil, ala vancando assim a 

competitividade da indústria e a redução de custos das obras de 

infraestrutura no país. 
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Aquecedor solar e seus componentes 

Carlos Alberto Desete 

Higor de Oliveira Bernardes 

Lincon Matheus Ferreira Stringhetta 

Lourival Tiburcio da Silva Junior 

Pedro Henrique Dornelles Tumelero 

Thiago Rafael Zonta 

 

A busca por tecnologia e custo benefício tem gerado  grandes 

investimentos de empresas no ramo de energia limpa.  O progresso e 

desenvolvimento dos países dependem de fontes de en ergia renováveis. 

A civilização cresce exponencialmente, com isso, su rge à necessidade 

cada vez maior de energias sustentáveis. As fontes de energia 

conhecidas de baixo custo são poluentes, deixam res íduos e põe em 

risco a atmosfera, alterando a biodiversidade da fa una e flora com o 

aquecimento global. A energia solar como fonte reno vável, não 

poluidora, com insumo gratuito e abundante no Brasi l se impõe como 

área de interesse nacional, assim como outras fonte s renováveis, por 

exemplo: energia eólica e energia maré motriz, send o seu uso limitado 

pelo alto custo. O Brasil tem altos níveis de radia ção solar, grande parte 

do território brasileiro está localizada próxima à linha do Equador. Com 

a instalação do Sistema de Aquecimento Solar (SAS),  há economia de 

até 50% na conta de energia elétrica e o investimen to inicial retorna, em 

até 24 meses. Como o sistema tem vida útil de 15 a 20 anos, sua 

utilização se torna vantajosa. O objetivo do trabal ho é divulgar o seu 

funcionamento e os componentes “Coletor Solar e Res ervatório 

Térmico” e a maneira que é captada a radiação solar  e convertida em 

energia térmica. 
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A influência das teorias motivacionais no rendiment o da produção 

Felipe Salessi 

Laís Costa Teixeira 

Vinicius Paulino 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba – Unitoled o 

 

Este trabalho tem como finalidade buscar entender a  influência de 

teorias motivacionais no rendimento da produção. Pa ra entender melhor 

como funciona essa questão motivacional, vamos expl icá-la através de 

três teorias: a teoria de hierarquia de necessidade s, desenvolvida por 

Maslow, a teoria X e Y, desenvolvida por McGregor, que representa dois 

conceitos de colaboradores dentro da empresa, e por  fim, a teoria de 

motivação - higiene, desenvolvida por Herzberg. A m otivação é um dos 

inúmeros fatores que contribuem para o bom desempen ho no trabalho, 

a razão do foco da mesma muda facilmente de indivíd uo para indivíduo, 

devido suas as habilidades, personalidades e objeti vos. É de grande 

importância a aplicação de teorias motivacionais na s organizações, pois 

um funcionário altamente motivado pode resultar em um aumento 

significativo na produtividade e na satisfação no t rabalho, além da 

considerável redução dos atrasos e queixas.  
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Lei de Terra de 1850: suas causas e consequências n a distribuição das 

terras na região de Araçatuba 

Clélia Rosilene Bergo Martins 

Rinaldo Bistafa 

Cesar Gomes da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A cidade de Araçatuba não surgiu de um planejamento , de uma 

organização. Ela como outras da região noroeste sur gem às margens da 

estrada de ferro, onde os chamados desbravadores vi nham trazendo o 

tão sonhado progresso, e pelo caminho devastava tud o que tinha pela 

frente, até os povos nativos foram exterminado em n ome desse mundo 

novo que se idealizava, e a lei de terra de 1850 qu e poderia contribuir 

para uma distribuição mais igualitária da mesma, co ntribuiu para a 

concentração e criação de grandes latifúndios, prom ovendo assim uma 

desigualdade e uma corrida em favor do poder possui r a qualquer preço 

este pedaço de chão.   
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História de Birigui 

Adriana Ferrarezi dos Santos Spies 

Jefferson da Silva Spigotti 

Marcely Henrique Dias Santos 

Wilton Biachi 

Cesar Gomes da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

 Tem como prioridade a história da fundação da cida de de Birigui, 

situada a 500 km da capital, Birigui fica na região  Noroeste do Interior de 

SP, e teve como Pioneiro Nicolau da Silva Nunes, qu e vai desbravar a 

região. Nicolau tem grande interesse em grandes emp reendimentos, por 

saber também de que se tratava de uma região de ter ras férteis e 

produtivas.  Com a chegada de colonos e aventureiro s, nasce o 

município em 7 de Dezembro de 1911.  Tendo como seu s primeiros 

colonizadores: Francisco Galindo, Francisco Romero entre outros.  

Birigui nasceu e cresceu a partir da Estrada de Fer ro Noroeste do Brasil 

no início do século XX.  Birigui elevou-se a municí pio em 2 de dezembro 

de 1921 pela lei promulgada a 8 de dezembro, pelo e ntão governador do 

Estado de São Paulo Washington Luiz. 
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O século XIX e as condições para o surgimento do ur banismo 

Danielle Schiavinato 

Elane Oliveira do Nascimento 

Giovanna Rossi 

Cesar Gomes da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho procura relacionar a gênese e o  desenvolvimento da 

cidade capitalista à emergência do urbanismo enquan to campo de 

pesquisa e intervenção social. Com isso, busca comp reender o 

surgimento do conceito de urbanismo e seu sentido a tual; conhecer as 

principais propostas para a cidade no século XIX; i dentificar as 

transformações sociais ocorridas no séc. XVIII e XI X e sua relação com o 

surgimento do urbanismo.  
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Ensaio sobre a fundação das cidades da 9ª região me tropolitana 

administrativa do estado de São Paulo por doação de  patrimônio desde 

o início do século XX: uma genealogia 

Janaína Nascimento Da Silva 

Ângela Inês Liberatti 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Por que analisar a fundação das cidades da região c itada a partir de 

outro olhar? Por que não aceitar as histórias linea res de elogios aos 

fundadores, particularmente àqueles que formaram as  famílias 

dominantes nessas cidades e fundadoras de heróis? E ntendemos que 

nossa função de historiadores é justamente essa, on de há pacificação e 

construções de verdades tidas como inquestionáveis deixarmos aflorar 

questões de todas as ordens: econômicas, políticas,  autoritárias, 

vaidades e poder. A formação dos centros urbanos a partir da doação de 

patrimônio e das tradições assimiladas ao desenvolv imento capitalista 

foi essencial para dinamizar a economia e o desenvo lvimento dessa 

região. Sob tal perspectiva convém questionar as in tenções que 

formaram e preservaram a historia que hoje se tem a cesso. 
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50 anos do golpe de 1964 

Janaína Nascimento da Silva 

Ângela Inês Liberatti 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

Em 2014, o golpe que instaurou a ditadura militar n o Brasil completa 50 

anos. O habitual é associarmos aos militares toda a  operação de 1964, 

entretanto a origem do golpe não deve ser atribuída  apenas à ação das 

Forças Armadas, pois parte da sociedade civil temia  a aproximação do 

presidente João Goulart com as correntes políticas de esquerda, e 

passou a conspirar para a mobilização militar a fim  de depor o 

presidente com base na justificativa do "perigo ver melho" se instalar no 

Brasil. Outro fator que contribuiu para o desfecho do golpe foi à atuação 

nos bastidores da política externa do governo dos E UA que deu apoio 

logístico aos golpistas. Afinal dentro do contexto da Guerra Fria a 

conjuntura política no Brasil tendia a resultar na repetição de outro 

evento revolucionário. 
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O corpo na contemporaneidade: entre práticas e repr esentações 

3+6 

Carlos Eduardo Marotta Peters 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O trabalho realiza uma reflexão acerca das metamorf oses das práticas 

corporais e das representações sobre o corpo na con temporaneidade. 

Para tanto, problematiza as representações do corpo  produzidas pela 

indústria cultural, principalmente pelo cinema. A i nspiração teórica vem 

da sociologia de Marcel Mauss, pioneiro na análise das técnicas 

corporais e da história do corpo, ligada à nova his tória francesa e 

desenvolvida por pesquisadores como Alain Corbin, J ean-Jacques 

Courtine e Georges Vigarello. 
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Teologia da prosperidade 

Wilton Bianchi 

Cesar Gomes da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A Teologia da Prosperidade, no Brasil, ganhou notór ia importância no 

meio evangélico. Assim, o presente trabalho tem com o objetivo, analisar 

historicamente a vertente teológica cristã moderna,  conhecida como 

Teologia da Prosperidade e fazer uma relação de con traste com a 

teologia primitiva. Sua origem no Brasil e influênc ias, buscando 

interpretar historicamente o crescimento do movimen to. O estudo está 

sendo realizado em Araçatuba mediante análise dos d ados coletados em 

campo, uso de material bibliográfico e entrevista.   
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Megalópole: o último estágio da urbanização? 

Wesley de Souza Arcassa 

 Universidade Estadual de Londrina 

 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver u ma discussão 

teórico-conceitual relacionada ao estágio superior do processo de 

urbanização, elucidando a forma espacial originada:  megalópole. 

Durante o transcorrer do século XX, a humanidade ev idenciou uma 

maximização do processo de urbanização, o qual tomo u 

formas/proporções jamais vistas, sendo capaz de ger ar novos espaços 

dotados cada vez mais de estruturas e técnicas, o q ue representa um 

desafio às ciências que analisam o espaço. Dentre o s principais teóricos 

responsáveis pelo estudo do fenômeno da megalópole estão Patrick 

Geddes, Jean Gottmann e Lewis Mumford. A metodologi a utilizada para 

a elaboração do trabalho contemplou a leitura e aná lise de um conjunto 

bibliográfico, o qual aborda em seu escopo à temáti ca aqui exposta. 
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Escola norte-americana de geografia 

Wesley de Souza Arcassa 

 Universidade Estadual de Londrina 

 

Desde a institucionalização da Geografia como ciênc ia é frequente 

recorrer à ideia de “escola” para pensar o seu dese nvolvimento. Nesse 

sentido, o trabalho em questão visa traçar um panor ama histórico da 

Escola Norte-Americana de Geografia, destacando os principais 

acadêmicos que contribuíram para a sua implantação e evolução. Esta 

escola geográfica, constituída no âmbito da academi a, desencadeou-se 

a partir da segunda metade do século XIX, tem sido estimulada pela 

migração de geógrafos oriundos de nações europeias.  Após 1930, 

desenvolveram-se nesse país duas escolas fundamenta is para a 

Geografia: uma em Berkerley e outra em Chicago. A m etodologia 

utilizada para a elaboração do trabalho contemplou a leitura e análise de 

um significativo conjunto bibliográfico referente à  temática exposta. 
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Questão de método em Alfred Hettner 

Wesley de Souza Arcassa 

 Universidade Estadual de Londrina 

 

Tendo como base a produção acadêmica do geógrafo al emão Alfred 

Hettner (1859-1941), o presente trabalho objetiva a nalisar as inovações 

empreendidas pelo teórico com relação ao método em Geografia. 

Preocupado com a ameaça de dualidade nesse campo de  estudo, 

Hettner argumentava que a Geografia era tanto uma c iência nomotética, 

quanto idiográfica. Para este, a Geografia tinha po r objeto proporcionar 

a descrição e interpretação, de maneira precisa, or denada e racional, do 

caráter variável da superfície da Terra. Ao propor o emprego do método 

corológico nas pesquisas desenvolvidas em Geografia , Hettner acabou 

também por conferir significativa importância ao es tudo regional. A 

metodologia utilizada para a elaboração do trabalho  privilegiou a leitura 

e análise de uma parcela da obra hettneriana. 
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Questão de método em Halford Mackinder 

Wesley de Souza Arcassa 

 Universidade Estadual de Londrina 

 

O trabalho aqui exposto tem como objetivo central t ecer explanações 

sobre a concepção de método em Geografia preconizad a pelo geógrafo 

inglês Halford Mackinder (1861-1947). Preocupado co m o processo de 

institucionalização universitária da Geografia na I nglaterra, Mackinder 

teceu estudos sobre a problemática do objeto e méto do dessa ciência, 

apontando para a necessidade de modificação do cont eúdo da atividade 

geográfica até então desenvolvida. Em seus escritos , o autor acentuou o 

caráter idiográfico dessa disciplina, demonstrando a precisão de 

análises singulares e unitárias nos estudos de Geog rafia, o que levaria a 

um conhecimento bastante profundo de certo local. A  metodologia 

utilizada para a elaboração do trabalho privilegiou  a leitura e análise de 

uma parcela da obra mackinderiana. 
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Questão de método em Richard Hartshorne 

Wesley de Souza Arcassa 

 Universidade Estadual de Londrina 

 

A obra do geógrafo norte-americano Richard Hartshor ne (1899-1992) 

ainda se encontra a espera de maior análise e difus ão. Tendo como base 

esta ideia, o trabalho em questão tem como objetivo  desenvolver uma 

apreciação de um aspecto central da produção acadêm ica 

hartshorniana, sua concepção de método para a ciênc ia geográfica. 

Partindo do conceito de “região”, Hartshorne foi ca paz de conceber o 

processo de diferenciação espacial, o qual serviu d e base para a 

elaboração do método regional fundado na análise co mparativa das 

estruturas espaciais. O estabelecimento desse métod o visa orientar a 

Geografia em direção à reunificação de seu campo de  pesquisas físicas 

e humanas. A metodologia utilizada para a elaboraçã o do trabalho 

privilegiou a leitura e análise de uma parcela da o bra hartshorniana. 
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Educação e desigualdade 

Andréia Paulo de Souza 

Fernanda Lopes de Assunção 

Cesar Gomes da Silva 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

O presente trabalho tem por objetivo refletir os pr oblemas no ensino 

público pelo viés da persistência de ideologias que  naturalizam as 

desigualdades, mostrando com isso, os motivos para a inviabilidade do 

modelo de ensino refletido na imposição de um capit al cultural. 
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
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Análise do DFO_HADOOP – uma ferramenta para otimiza ção automática 

de tarefas mapreduce através de métodos livre de de rivação 

Cássio Agnaldo Onodera 

Helen de Freitas Santos 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia  de São Paulo - 

Campus Birigui 

 

Diego Desani da Silva, aluno da UFSCar, desenvolveu  um trabalho de 

mestrado, intitulado “Otimização Automática de Tare fas MapReduce 

através de Métodos Livre de Derivação”, com o objet ivo de apresentar 

uma solução automática à otimização dos parâmetros do Hadoop. 

Durante o trabalho de Diego, foi desenvolvida a apl icação denominada 

DFO_Hadoop que manipula um conjunto de 100 milhões de páginas de 

internet e tenta encontrar a melhor configuração do s parâmetros para a 

execução desta aplicação. Nosso trabalho se propõe a validar os 

resultados obtidos no trabalho de Desani. 
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Hadoop - ferramenta para manipulação de grandes vol umes de dados 

(bigdata) com o modelo mapreduce  

Cássio Agnaldo Onodera 

Helen de Freitas Santos 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia  de São Paulo - 

Campus Birigui 

 

Para que uma organização se torne ou se mantenha co mpetitiva nos 

dias atuais, é necessário que esta empresa manipule  um enorme volume 

de dados que pode ser gerado por ela ou utilizados dados provenientes 

de diversas origens, principalmente aquelas relacio nadas com a 

internet. Assim, torna-se necessária a utilização d e plataformas e 

modelos de programação que sejam capazes de process ar este volume 

de dados em um tempo suficientemente curto. Este tr abalho se propõe a 

estudar as ferramentas para manipulação destes gran des volumes de 

dados 
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NFe  - A Tecnologia da Nota Fiscal Eletrônica 

Alexandre Ferreira dos Santos 

Centro Universitário Toledo de Araçatuba - UNITOLED O 

 

A Nota Fiscal Eletrônica Brasileira (NFe) é semelha nte aos modelos já 

implantados em outros países, com ela, os contribui ntes automatizam 

os seus processos, ganham maior confiabilidade nas informações e 

reduzem custos com emissão e armazenamento das Nota s Fiscais. O 

objetivo do trabalho é apresentar toda tecnologia q ue envolve a NFe, 

assim como as principais mudanças que houveram após  a sua chegada 

e todo o processo de transmissão e validação de XML  nos servidores da 

Receita Federal. A metodologia usada será a bibliog ráfica, utilizando 

livros, revista e artigos de outros autores. A nota  fiscal eletrônica é hoje 

obrigatória em todos os estados do Brasil, sendo a principal ferramenta 

fiscal no controle de entrada e saída de mercadoria s.  
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O papel da climatização na eficiência energética do  data center 

Carlos Eduardo de Souza Zambon 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia  de São Paulo - 

Campus Birigui 

 

A climatização é responsável por aproximadamente 40  a 45% do custo 

de energia elétrica do custo de operação do data ce nter, ficando atrás 

somente do consumo de energia dos servidores. Desta  forma, os 

esforços realizados no projeto da climatização do d ata center podem 

impactar significativamente em uma maior eficiência  energética e logo 

um menor PUE (Power Usage Effectiveness) -  índice que avalia a 

eficiência energética de um data center, e indica s e houve consumo em 

equilíbrio com o que foi gerado). A melhor escolha pelo projeto de 

climatização, depende de diversas variáveis relacio nadas com a 

característica da solução de TI (densidade por rack , temperatura ideal de 

operação, sistema de exaustão), a localização do da ta center (condições 

do ambiente externo como temperatura e umidade rela . 
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Um estudo sobre gerenciamento de projetos usando PM BOK e SCRUM 

Márcia Maria Teresa Baptistella 

 Centro Universitário Toledo de Araçatuba – Unitole do 

 

No mercado atual, marcado pela competitividade e pe la busca constante 

de resultados, as organizações têm buscado trabalha r com projetos, 

afim de fazer com que as necessidades ou as inovaçõ es possam ser 

implementados através dos mesmos. Dessa forma, ao f alar em projetos, 

é importante conhecer as áreas de conhecimento prop ostas pelo 

PMBOK, assim como os processos das mesmas. Outro po nto 

importante é a utilização da metodologia ágil Scrum , que aliada ao 

PMBOK pode proporcionar um gerenciamento diferencia do, com maior 

controle de tempo, escopo, custo, qualidade, entreg a para o cliente, 

entre outros. Sendo assim, o objetivo desse trabalh o é apresentar os 

conceitos acima descritos, assim como um estudo sob re a junção de 

ambas metodologias para gerenciamento de projetos. Para tanto, será 

feita uma pesquisa bibliográfica em livros e sites de internet de 

referência. 

 

 

 

 

 

 


