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APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresentamos os Anais do VIII Congresso de
Iniciação do Instituto Matonense de Ensino Superior (CIC - IMMES), realizado na cidade
de Matão, São Paulo, nos dias 06 e 07 de novembro de 2019. O objetivo principal do
evento foi apresentar os trabalhos de discentes e docentes da Instituição. Ademais, cabe
ressaltar que a função do Congresso de Iniciação Científica (CIC) é a inserção dos alunos
na pesquisa científica, estimulando a divulgação das pesquisas que foram elaboradas ao
longo do ano, para toda a comunidade do IMMES. É importante salientar também que o
evento teve como propósito divulgar a cultura científica, afinal, conforme aponta o título
do VIII CIC: “Pesquisa científica: a construção do saber”, é de extrema importância que
a faculdade incentive a maneira científica de construir o conhecimento e de refletir com
os alunos como a ciência e a pesquisa influenciam na vida humana, nas mais diversas
áreas.
O VIII CIC - IMMES contou com duas palestras que abriram os dias do evento,
sendo que, no primeiro dia, Alberto José Moretto, formado em Engenharia de Alimentos
pela Unicamp e, atualmente, é diretor e proprietário das empresas Max Titanium e
Probiótica, ministrou a palestra intitulada “Profissão do administrador na transformação
digital”. Já no segundo dia, o perito criminal da Polícia Técnico-Científica de São Paulo,
Iury Nunes Lopes, bacharel e mestre em física pela Ufscar, ministrou a palestra “Aspectos
gerais da perícia criminal: uma introdução ao estudo da Criminalística e da medicina
legal”.
Durante o VIII CIC, os docentes e discentes dos cursos de Administração e Direito
fizeram apresentações orais de suas pesquisas em andamento ou concluídas. Além disso,
o CIC contemplou a apresentação de trabalhos dos alunos do curso de Administração,
principalmente voltados para a inovação científica e tecnológica, bem como ofereceu
espaço, através de uma sessão especial de Monitoria, no qual os alunos monitores
puderam relatar suas experiências, integrando, assim, toda a Instituição.
Cabe ressaltar que o CIC foi dividido em:


Apresentações orais – destinado aos alunos de Iniciação Científica, aos alunos
com trabalhos de conclusão de curso e professores pesquisadores;
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Apresentação de painéis – destinado aos alunos que possuem projetos de pesquisa,
criação e inovação tecnológica.



Apresentação dos alunos monitores, com o relato de suas contribuições.

O evento foi de fundamental importância para a consolidação da área de pesquisa,
ciência e inovação, contribuindo decisivamente para a formação heurística dos
profissionais dos cursos oferecidos pelo IMMES.
Aproveitamos para agradecer ao IMMES, o apoio ao Programa de Iniciação
Científica. Estendemos nossos agradecimentos à direção, aos coordenadores, aos
professores, além dos funcionários e alunos que participaram do Congresso.

Profa. Dra. Mariana Moretto Gementi-Spolzino
Supervisora do Programa de Iniciação Científica do IMMES
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VIII Congresso de Iniciação Científica - 2019
Pesquisa científica: a construção do saber

Programação oficial

Quarta-feira – dia 06/11/2019
19:00h – Abertura oficial do evento: Hino Nacional Brasileiro e abertura do
Congresso pela Comissão Organizadora.
19:15h – Palestra: “Profissão do administrador na transformação digital”.
Alberto Moretto.
20:00h – Início das apresentações orais de Docentes, dos Projetos de Iniciação
Científica e trabalhos de conclusão de curso.

Sala 1
Docente: Leonardo Anselmo Perez – Título do trabalho: “O Ensino Híbrido na
escola básica: análise de uma experiência colaborativa entre professores de
Matemática”
TCC: Isabela Marchini Bezzi – “Análise de custeio para formação de preço em
uma pequena empresa familiar de transformação de plástico na cidade de
Matão”
IC: Beatriz Fernandes Belardinucci – “ Pesquisas em Administração no Estado
de São Paulo: uma revisão das temáticas de 2018 e 2019.”
Professor debatedor: Fernando Henrique Dias, Mateus Grecco e Mauro Verga

Sala 2
Mesa redonda - Monitoria: Juliana Castilho dos Santos Oliveira e Taísa
Thamyris Scutare Pereira, Ana Cristina Gandini Salto, Lucas Gabriel de Biagio
Possebon, Isabely Cristina Soler, Vitor Meneghesso Gomes
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IC: Taísa Thamyris Scutare Pereira – “A responsabilidade dos avós na
obrigação alimentar”
TCC: Fabiano Cesar Cesari – “Reforma da Previdência”
Professor debatedor: Gustavo Henrique Schneider Nunes, Bianca Cavichioni
de Oliveira e Aline Crociari

Sala 3
IC: João Victor Bagarolo – “ Riscos do porte de armas”
IC: Lucas Gabriel de Bagio Possebon – “Sentença Cível – Importância e
Aplicação”
IC: Ana Carolina Lucio da Costa – “ Amicus Curiae”
Professor debatedor: Rodrigo Coxe e Carlos Eduardo Futra Matuiski

Sala 4
IC: Amanda Soares Ferlin – “Aspectos objetivos e subjetivos do dano moral
(embate entre a “Dor da alma” x Mero Aborrecimento)”
IC: Larissa Natieli da Silva Ferreira – “Teoria da cegueira deliberada”
Professor debatedor: Edivaldo Ravenna Picazo e Antônio Carlos Cioffi Júnior

21:15h – Término das apresentações orais.
Intervalo: 21:15h até 21:30h
21:30h – Início das apresentações dos painéis de trabalhos científicos e
outros projetos de pesquisa, criação e inovação tecnológica – Exposição
dos painéis ocorrerá no pátio anexo do IMMES.
Professores avaliadores: Fernando Henrique Dias, Mateus Grecco, Mauro
Verga, Gustavo Henrique Schneider Nunes, Aline Crociari, Rodrigo Coxe,
Carlos Eduardo Futra Matuiski, Edivaldo Ravenna Picazo e Antônio Carlos
Cioffi Júnior

PÔSTER 1 - “Diagnóstico do Município de Matão – Parte I” – Amanda Matos,
Gabriel Bessi Gomes, Giuliana Brame, Juliana Chiorate, Matheus de Souza,
Thaís Bigal, Giovana de Souza

Pôster 2 - “Diagnóstico do Município de Matão – Parte II” – Aline Bassini,
Beatriz Cotrim, Ana Carolina Almeida, Ana Carolina Evangelista, Danielle
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Fernanda Ferreira, Douglas Fernando da Silva, Jader Romano Batistela,
Leopoldo Vieira Conti, Thiago Dornelas Pelegrini, Wesley Piloto

PÔSTER 3 – “Requerimentos simples e complexos” – Adauto Lavezo, Adriana
Márcia Marangoni, Ariane Alves Libório, Rosângela Rodrigues Pereira Silva

PÔSTER 4 – “Procuração” – Luana Caroline, Raissa Eduarda Pereira, Vitória
Isabele Melges

PÔSTER 5 – “Ofícios” – Amanda Laíssa dos Santos, Emili Bruna de Jesus
Gomes, Nicoli Caroline Vieira, Rafaela Fernanda Rodrigues Caporicci
22:00h: Entrega dos Certificados para apresentadores (oral e painel) e
assinaturas das listas de presença dos ouvintes.
22:30h: Término dos trabalhos do dia.
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VIII Congresso de Iniciação Científica - 2019
Pesquisa científica: a construção do saber

Programação oficial

Quinta-feira – dia 07/11/2019
19:00h – Abertura do Congresso pela Comissão Organizadora.
19:15h – Palestra: “Aspectos gerais da perícia criminal: uma introdução ao
estudo da Criminalística e da Medicina Legal” – Iury Nunes Lopes.
20:00h – Início das apresentações orais de Docentes, dos Projetos de Iniciação
Científica e trabalhos de conclusão de curso.

Sala 1
IC: Matheus Dourado Zanoni – “Trabalho do preso e a política nacional de
trabalho do âmbito do sistema prisional”
IC: Débora Tais da Silva – “Jornada de trabalho e descanso”
TCC: Ana Cristina Gandini Salto – “Análise da Lei Brasileira de inclusão (Lei
nº13.146/2015) frente ao Direito Civil”
Professor debatedor: Giuliano Ferreira Leal e Maurício José Ercole

Sala 2
TCC: Caroline Aparecida Vicenzotti – “A carga tributária do Brasil e os impactos
na administração de empresas”
Isabela Marchini Bezzi e Joice Sebastiana de Oliveira Lopes – “Diferença entre
chefe e líder”
TCC: Ana Lígia Fernandes – “Comunicação Organizacional em
Microempresas”
Professor debatedor: Leonardo Anselmo Perez e André Romano
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Sala 3
IC: Gabrielly Ortiz de Oliveira – “Preconceito linguístico”
IC: Ricardo Branco Gonçalves – “Preconceito linguístico: existe lei?”
IC: Natália de Baptista Adegas – “Tanatologia Forense: a importância desta
ciência como meio de prova pericial no âmbito jurídico”
Professor debatedor: Gustavo Henrique Schneider Nunes e Antônio Carlos
Cioffi Júnior

Sala 4
TCC: Matheus Baldassa – “Motivação em vendas”
TCC: Vinícius de Brito Figueira – “Processo de desenvolvimento de produto:
Aplicativo Móvel Bioshop”
TCC: Murilo Baldassa – “ Educação financeira e suas especificidades no
cotidiano dos indivíduos”
Professor debatedor: Larissa Camerlengo Dias Gomes e Fabio Evandro
Jacomassi

21:15h – Término das apresentações orais.
Intervalo: 21:15h até 21:30h
21:30h – Início das apresentações dos painéis de trabalhos científicos e
outros projetos de pesquisa, criação e inovação tecnológica – Exposição
dos painéis ocorrerá no pátio anexo do IMMES.
Professores avaliadores: Giuliano Ferreira Leal, Maurício José Ercole,
Leonardo Anselmo Perez, André Romano, Gustavo Henrique Schneider Nunes,
Larissa Camerlengo Dias Gomes, Fabio Evandro Jacomassi e Antônio Carlos
Cioffi Júnior
PÔSTER 1- “Lei Maria da Penha” – Geandro Marcos da Silva, Luciano
Johansen, Robson Pereira da Silva

PÔSTER 2 – “Petição inicial” – Helder Bernardi Neto, Leonardo Terron, Thais
Ferreira Dall Acqua, Raphael Henrique Cesti

PÔSTER 3 – “Tipos de líderes - características” – Débora Almeida, Leonardo
Cordoa, Maiza Lima e Rafaela Bergamin
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PÔSTER 4 – “Procuração” – Ana Caroline de O. Barros, Jéssica Caroline de P.
Gonçalves, Vanessa Carmo Marães, Pâmela Letícia Rola

PÔSTER 5 – “Clima organizacional: estudo de caso em empresas no município
de Matão” – Aline Bassini Muller, Beatriz Cotrim, Danielle Fernanda Ferreira,
Douglas Fernando da Silva, Jader Romano Batistela, Natália Cândido, Thiago
Dordelas Pelegrini
22:00h: Entrega dos Certificados para apresentadores (oral e painel) e
assinaturas das listas de presença dos ouvintes.
22:30h: Encerramento do VII Congresso de Iniciação Científica.
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O Ensino Híbrido na escola básica: análise de uma experiência
colaborativa entre professores de Matemática
PEREZ, Leonardo Anselmo
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
leonardoperez_sc@yahoo.com.br

RESUMO
Com a presente pesquisa pretendemos investigar as contribuições de uma prática de
ensino híbrido na escola básica, a partir de uma experiência de parceria colaborativa de
formação continuada, para o desenvolvimento profissional dos professores de matemática
envolvidos. Algumas justificativas desta pesquisa vêm de nossas inquietações sobre as
necessidades de formação e as experiências de práticas com as metodologias ativas e o
ensino híbrido, bem como a revisão da literatura sobre o tema. Será desenvolvida uma
pesquisa exploratória segundo os pressupostos metodológicos da pesquisa-ação.
Juntamente com as professoras de matemática participantes, que lecionam em uma escola
pública do Estado de São Paulo, será composto um grupo de estudos com intenções
colaborativas, onde os componentes estudarão sobre o ensino híbrido, levantarão
problemáticas das práticas de sala de aula e desenvolverão sequências de ensino e ações
para intervenção nas respectivas turmas, discutindo e refletindo sobre as ações realizadas
com o apoio dos parceiros do grupo. A análise qualitativa será realizada utilizando o
método da Análise Textual Discursiva, considerando os dados obtidos por meio dos
planos de aula das sequências de ensino, episódios das reuniões do grupo gravadas em
vídeo, questionários aplicados aos professores, entrevistas semiestruturadas, registros
reflexivos dos professores, diários de bordo do pesquisador e observações de aulas. Os
dados serão analisados de acordo com teóricos do desenvolvimento profissional docente.
Esperamos contribuir para formulação de hipóteses e investigações mais específicas sobre
as necessidades formativas e o desenvolvimento profissional de professores de
Matemática que se propõem a trabalhar com o ensino híbrido.

Palavras-chave: Ensino Híbrido. Desenvolvimento profissional docente. Formação de
professores de Matemática.
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Análise de custeio para formação de preço em uma pequena empresa
familiar de transformação de plástico na cidade de Matão
BEZZI, Isabela Marchini
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
isabelabezzi@hotmail.com

RESUMO
A presente pesquisa destinou-se à classificação de custos e formação do preço de venda
em uma indústria de pequeno porte no ramo de injeção plástica na cidade de Matão (SP).
Incialmente classificando empresas de pequeno porte e familiar, elencando as diferenças
entre custos, gastos e despesas. Posteriormente classificando e exemplificando custos
fixos e variáveis, diretos e indiretos.
Foi realizado um levantamento de dados financeiros e contábeis da empresa analisada, os
quais foram organizados em planilhas separadas em custos com impostos, mão de obra,
materiais e administrativo; despesas com banco, frota, produção e retirada dos sócios.
Com o mapa administrativo da empresa, foi realizado o cálculo de cada custo e despesa
de acordo com as horas trabalhadas mensalmente e a quantidade de máquinas disponíveis,
chegando assim ao preço de venda da hora-máquina da empresa. Este resultado foi
comparado com o preço da hora-máquina que era normalmente aplicado.
Sendo assim, foi comprovado que o preço de venda que a empresa aplicava estava fora
do valor mais adequado para preço de venda que absorve todos os custos e despesas da
empresa.
Palavras-chave: Controle de custos. Administração Financeira. Empresa familiar.
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Pesquisas em Administração no Estado de São Paulo: uma revisão das
temáticas de 2018 e 2019
BELARDINUCCI, Beatriz Fernandes
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
beatrizfernandesbelardinucci_15@hotmail.com

RESUMO
A pesquisa bibliográfica é o ponto de partida de qualquer trabalho acadêmico, permitindo
identificar bases de busca para outros trabalhos, tendências em áreas de pesquisa,
referenciais teóricos e metodológicos ou lacunas que necessitam ser preenchidas por
outras investigações. Procurando identificar estes aspectos nas pesquisas realizadas na
área de Administração, investigamos quais as temáticas que têm sido trabalhadas na
literatura recente de teses e dissertações de pesquisas em Administração de Empresas.
Refinamos nossa busca para trabalhos defendidos em 2018 e 2019 nas principais
universidades que possuem cursos de Administração no Estado de São Paulo. Utilizamos
como bases de dados para as buscas, além dos portais das universidades, a Biblioteca
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e o Catálogo de Teses e Dissertações
da Capes. Realizamos a leitura dos resumos para identificar os objetivos dos trabalhos e
também das palavras-chaves para melhor compreender as temáticas envolvidas. Através
da análise do conteúdo, os dados foram agrupados em categorias e indicaram forte
presença de trabalhos com ênfase na gestão de processos e uso de recursos tecnológicos.
Além disso, observamos que faltam trabalhos dentro da temática de Administração
Financeira e Contabilidade. Esperamos que os resultados indiquem tendências a serem
trabalhadas nas pesquisas em Administração e também necessidades de maior
aprofundamento na área.
Palavras-chave: Pesquisa bibliográfica. Administração. Administração de empresas.
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Diagnóstico do Município de Matão – Parte I
MATOS, Amanda; GOMES, Gabriel Bessi; BRAME, Giuliana; CHIORATE, Juliana;
SOUZA, Matheus de; BIGAL, Thaís; SOUZA, Giovana de.
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
matheusbenedicto@outlook.com

RESUMO
O trabalho apresenta a cidade e o ambiente local. Aborda propostas e estratégias para
melhorias e desenvolvimento. Faz levantamento de questões territoriais e condições
organizacionais, geografia, hidrografia, transporte, situação dos bairros e regiões.

Palavras-chave: Desenvolvimento. Transporte. Estratégias.
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Diagnóstico do Município de Matão – Parte II
BASSINI, Aline; COTRIM, Beatriz; ALMEIDA, Ana Carolina; EVANGELISTA, Ana
Carolina; FERREIRA, Danielle Fernanda; SILVA, Douglas Fernando da; BATISTELA,
Jader Romano; CONTI, Leopoldo Vieira; PELEGRINI, Thiago D´ornelas; PILOTO,
Wesley.
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
jaderbatistello@hotmail.com

RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade avaliar o desenvolvimento da cidade de Matão,
no cenário regional e local, analisando a sua administração, o desenvolvimento da
economia, dos arranjos de produção, das oportunidades de novos negócios, do
cooperativismo, das organizações não governamentais e das comunicações utilizadas,
fazendo um diagnóstico das potencialidades sócio econômicas e dos mecanismos de
desenvolvimento local.

Palavras-chave: Desenvolvimento. Regional. Matão.
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A carga tributária do Brasil e os impactos na administração de
empresas
VICENZOTTI, Caroline Aparecida
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
carolvicenzoti@hotmail.com
RESUMO
O propósito do trabalho é destacar a complexidade da carga tributária do Brasil e como
ela afeta burocraticamente os processos nas organizações. Procurou-se demonstrar a
importância do conhecimento sobre o sistema tributário, a fim de entender o que a
empresa paga em cada operação, viabilizando os gestores a buscarem trabalhar dentro das
normas e até mesmo buscar alternativas legais que possibilitem dispender menos dinheiro
da empresa. Os dados apresentados correspondem à uma empresa de grande porte do
setor agrícola da cidade de Matão-SP, que possui como principal atividade econômica a
citricultura. Através das demonstrações financeiras diagnosticou-se os valores que a
empresa gasta com tributos e por meio de um questionário foi possível investigar as
políticas que a mesma utiliza para lidar com a alta carga tributária. A intenção foi mostrar
as dificuldades que a empresa possui em trabalhar com a carga tributária e como isso
impacta a sua administração e a tomada de decisões. Trata-se de um estudo de campo
com abordagem qualitativa, onde, o conhecimento e planejamento fazem-se essenciais
para o desenvolvimento do trabalho de gestão tributária na empresa analisada. A análise
dos dados resultou em reconhecer os tributos que mais demandam atenção e tempo da
empresa, bem como a principal dificuldade relacionada à gestão tributária. Também foi
possível identificar que a eficiência do setor tributário está atrelada a um bom
planejamento, gestão e administração.
Palavras-chave: Carga Tributária. Sistema Tributário. Gestão Tributária.
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Diferença de chefe e líder
BEZZI, Isabela Marchini; LOPES, Joice Sebastiana de Oliveira
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
isabelabezzi@hotmail.com; joice.lopes29@gmail.com

RESUMO
A presente pesquisa destinou-se a destacar a diferença de chefe e líder dentro de uma
organização, e porque a mesma pode comprometer a motivação dos funcionários.
Portanto identificar quais são essas diferenças e em que perfil organizacional cada um
dos dois deve ser utilizado é uma parte muito importante.
A dinâmica demonstrada visa fazer com que os participantes percebam a diferença de
chefe e líder e, também, com qual dos dois cada participante conseguiria trabalhar, sendo
sobre pressão ou sob ajuda e calmaria
Para exemplificar ainda mais esse contraste, a diferença entre chefe e líder não se restringe
à gestão do ambiente de trabalho, pois também engloba as relações interpessoais, a
satisfação profissional de cada indivíduo e a mobilização geral em prol de se
desenvolverem e, com isso, conquistarem, cada vez mais, bons resultados.

Palavras-chave: Liderança. Chefe. Líder.
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Comunicação Organizacional em Microempresas
FERNANDES, Ana Lígia
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
analigiafernandes@gmail.com
RESUMO
Nas organizações, a comunicação é uma das ferramentas mais importantes para a
integração dos setores. Nesse contexto, foi realizado um estudo de caso referente ao setor
de microempresas, na cidade de Matão-SP. Com o objetivo principal de construir valores
e considerar os indivíduos envolvidos na organização. Sendo possível, assim, uma
comunicação mais eficiente para que os colaboradores se sintam parte integrante da
empresa e façam das metas empresariais as suas metas pessoais.
Palavras-chave: Comunicação Organizacional, processos de comunicação, benefícios da
comunicação.
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Motivação em vendas
BALDASSA, Matheus
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
baldassanote8@gmail.com
RESUMO
O Trabalho tem como objetivo explicar de forma técnica e teórica o fator motivação em
um ramo que sustenta a empresa vendas.

Palavras-chave: Motivação. Vendas. Resultados
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Processo de desenvolvimento de Produto:
APLICATIVO MÓVEL BIOSHOP
FIGUEIRA, Vinícius de Brito
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
vbfigueira@gmail.com
RESUMO
O processo de desenvolvimento de produto (PDP) é composto por diversas fases que são
fundamentais para atender as necessidades do consumidor. Dessa maneira, o processo
torna-se matéria chave para assegurar vantagens competitivas entre as empresas. O
trabalho exposto tem como objetivo geral aplicar e adaptar o PDP através do plano de
negócios para o desenvolvimento de um aplicativo mobile para o comércio de produtos
orgânicos, utilizando as ferramentas de empreendedorismo, marketing estratégico, gestão
de negócios, inovação e agronegócios. No decorrer do trabalho foram discutidos os
fatores essenciais para o desenvolvimento de produto, ajustando os fatores de aplicações
móveis e inovação. A partir do desenvolvimento desse produto, propõe-se realizar
entrevista com futuros usuários a fim de identificar possíveis pontos de melhoria e se
desenvolver as fases do projeto, preparação de produção e lançamento do produto.

Palavras-chave: Plano de negócios. Empreendedorismo. Inovação
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Educação Financeira e suas especificidades no cotidiano dos indivíduos
BALDASSA, Murilo
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
murilo_vine2@hotmail.com

RESUMO
O Trabalho tem como objetivo refletir sobre o tema educação financeira, identificar e
organizar o planejamento familiar.

Palavras-chave: Educação Financeira. Administração Familiar. Gestão financeira.
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Tipos de líderes - características
ALMEIDA, Débora; CORDOA, Leonardo; LIMA, Maiza; BERGAMIN, Rafaela
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
Leonardo_cordoa@hotmail.com
RESUMO
Atualmente, as organizações vivem em um ambiente altamente competitivo, o que leva a
necessidade de diferenciar-se das outras a fim de se manter no mercado. Neste cenário,
as organizações procuram diferenciar-se de diversas formas tal como mudança de cultura,
fomentos a inovações, e, mais recentemente, a valorização do capital humano. As
organizações perceberam que este poderia ser o seu diferencial competitivo visto que os
colaboradores se tornaram um recurso estratégico importante para o sucesso
organizacional acarretando o progresso da organização e no alcance de resultados mais
efetivos. E dentro deste capital humano, o líder possui um papel importante na orientação
dos colaboradores, as atitudes de um líder podem transformar os liderados. Diante disto,
este trabalho, pesquisou sobre os diversos perfis de líderes que existem dentro das
organizações bem como buscou encontrar quais são os mais comuns, ver as suas
características pessoais e buscar entender qual a sua relação com os seus liderados e quais
são os reflexos que essa relação causa dentro das organizações. Para isto, foram realizadas
pesquisa bibliográfica em plataformas digitais dos estilos de liderança sugeridos pela
literatura, encontrando suas características e identificando o perfil de liderança
predominante nas organizações. Os resultados apontam que os estilos mais comuns de
lideranças são: autocrático, liberal, democrático e servidor.
Palavras-chave: Perfil do líder. Tipos de Líder. Liderança
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Clima Organizacional: estudo de caso em empresas no município de
Matão
MULLER, Aline Bassini; COTRIM, Beatriz; FERREIRA, Danielle Fernanda; SILVA,
Douglas Fernando da; BATISTELA, Jader Romano; CÂNDIDO, Natália; PELEGRINI,
Thiago Dornelas
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
Aliine.bassini@gmail.com
RESUMO
Segundo Chiavenato (1998), o termo clima organizacional refere-se, em especial, às
propriedades motivacionais do ambiente organizacional, sendo aqueles aspectos da
organização que levam à provocação de diferentes espécies de motivação nos seus
participantes. O clima organizacional é favorável quando proporciona satisfação das
necessidades pessoais dos participantes e elevação da moral. E é desfavorável quando
proporciona a frustração daquelas necessidades. Diante disto, o presente trabalho tem
como objetivo fazer um estudo de caso utilizando a pesquisa de clima organizacional em
duas empresas do mesmo segmento com características laborais, salários, jornada de
trabalho similares, com objetivo de analisar a influência da liderança na percepção de
ambiente/clima pelos colaboradores. O método de pesquisa utilizado foi um questionário
respondido de forma anônima. Os resultados da pesquisa mostraram que as empresas em
questão possuem algumas divergências quanto à liderança exercida em uma das empresas
visto que cada líder possui um perfil diferente o qual interfere na motivação dos
colaboradores, o que, consequentemente, interfere na performance das empresas

Palavras-chave: Clima organizacional. Pesquisa. Liderança.
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CURSO DE DIREITO

31

MESA DE MONITORIA
OLIVEIRA, Juliana Castilho dos Santos
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
julianacastilho.brinks@gmail.com

RESUMO

Auxílio na Monitoria para os alunos do curso de Direito, oferecendo e criando
oportunidades com o intuito de oferecer ajuda. Monitora do primeiro semestre de 2019,
na disciplina de Teoria geral do processo.

Palavras-chave: Teoria geral do processo. Monitoria. Desenvolvimento.
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MESA DE MONITORIA
PEREIRA, Taisa Thamyris
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
taisathamyris@bol.com.br

RESUMO

Aluna monitora do primeiro semestre de 2019, com a disciplina de Direito penal: crimes
contra a pessoa.
Palavras-chave: Direito Penal. Monitoria.
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MESA DE MONITORIA
POSSEBON, Lucas Gabriel de Biagio
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
Lucaspossebon2000@hotmail.com

RESUMO

Este trabalho visa discutir os assuntos pertinentes a monitoria realizada na matéria de
Psicologia Forense.

Palavras-chave: Psicologia. Forense. Monitoria.
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MESA DE MONITORIA
SOLER, Isabely Cristina
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
isabelysoler@gmail.com

RESUMO

Aluna monitora da disciplina de Direito empresarial. O presente estudo visa discutir os
assuntos abordados durante a monitoria realizado no primeiro semestre de 2019, para os
alunos do 2º ano do curso de Direito.
Palavras-chave: Direito empresarial. Monitoria.
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MESA DE MONITORIA
SALTO, Ana Cristina Gandini
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
acgandini@gmail.com

RESUMO

O objetivo da disciplina de Pratica Forense Civil é transmitir aos alunos os mecanismos
processuais necessários à propositura de uma ação judicial, desde a elaboração da petição
inicial, da defesa e da reconvenção nos processos regidos pelo rito ordinário, sumário e
especial, até a interposição e resposta dos recursos previstos no código de processo civil
e legislação extravagante.
Mostrar e instruir o aluno quanto à forma que deve proceder o advogado em uma
audiência, com interdisciplinar, a ética profissional do advogado, quer seja de conciliação,
instrução, debates e julgamento, bem como a deontologia da magistratura e membros do
ministério público em relação à prática dos atos processuais, desde o ajuizamento da ação
até o trânsito em julgado da sentença. Desenvolver a efetividade do processo.

Palavras-chave: Pratica Forense Civil. Monitoria. Processo.
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MESA DE MONITORIA
GOMES, Vítor Meneghesso
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
vitormeneghesso.gomes@gmail.com

RESUMO

Aluno monitor do primeiro semestre de 2019, na disciplina de Sociologia.

Palavras-chave: Sociologia. Monitoria. Desenvolvimento.
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A RESPONSABILIDADE DOS AVÓS NA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR
PEREIRA, Taísa Thamyris Scutare
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
taisathamyris71@gmail.com

RESUMO
A pensão avoenga é aquela prestada pelos avós do menor, quando da impossibilidade de
um dos genitores em prestar essa obrigação, seja por não dispor de recursos
econômicos, ou pela incapacidade. A responsabilidade dos avós é subsidiária, ou seja,
os devedores principais sempre serão os pais.
O presente trabalho visa apresentar os aspectos gerais da obrigação alimentar, e a
pensão avoenga, apresentando suas principais características, utilizando doutrinas,
jurisprudência e a legislação.
Palavras-chave: Avoenga. Impossibilidade. Subsidiária
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Reforma da Previdência
CESARI, Fabiano Cesar
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
bicasari@bol.com.br

RESUMO
O trabalho apresenta uma análise do Direito Previdenciário no atual cenário político
brasileiro, aborda o suposto déficit da previdência e suas formas de cálculo. O estudo faz
uma análise do bem-estar social e sobre as peculiaridades do Sistema Previdenciário
Brasileiro.

Palavras-chave: Previdência. Déficit. Seguridade. INSS.
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Riscos do porte de armas
BAGAROLO, João Victor
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
joaobaga@hotmail.com
RESUMO
O presente trabalho consiste em abordar os riscos do porte de armas para a sociedade,
trazendo comparativos com países e buscando sempre elucidar a ideia de que o porte de
armas é um risco eminente para a sociedade brasileira.

Palavras-chave: Porte de Armas. Riscos. Brasil
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Sentença Cível – Importância e Aplicação
POSSEBON, Lucas Gabriel de Biagio
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
Lucaspossebon2009@hotmail.com

RESUMO
Este trabalho visa demonstrar os principais pontos de um dos atos mais importantes no
âmbito no processo cível. A Sentença é o último feito do juiz, que possui o objetivo de
colocar fim a ação, decidindo ou não o mérito.
Palavras-chave: Sentença. Cível. Mérito.

41

Amicus Curiae
Ana Carolina Lucio da Costa
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
anacarolcosta98@hotmail.com

RESUMO
Amicus curiae é termo de origem latina que significa "amigo da corte". Diz respeito a
uma pessoa, entidade ou órgão com profundo interesse em uma questão jurídica levada
à discussão junto ao Poder Judiciário.
O presente trabalho visa explicar sobre sua importância, e como ele surgiu no Novo
CPC.
Palavras-chave: Amicus Curiae. Amigo da Corte. NCPC.
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Aspectos objetivos e subjetivos do dano moral (embate entre a “Dor da
alma” x Mero aborrecimento)
FERLIN, Amanda Soares
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
ferlin.amanda@gmail.com
RESUMO
A definição de dano moral se traduz na lesão injusta provocada pela violação a direito da
personalidade e que configura o dever do causador de indenizar.
Ocorre que nem toda violação a direito da personalidade acarreta dano moral. Meros
aborrecimentos da sociedade moderna não ensejariam dano moral.
A avaliação, inevitavelmente, passa pelo exame do caso concreto, no qual fique
demonstrado se houve dano injustificado à vítima. Seria esse o limiar que os diferencia?
Esta pesquisa objetiva estabelecer distinção esclarecedora entre o instituto do dano moral
e a tese de mero aborrecimento que fundamentam as decisões dos julgadores, recorrendo
à análise das leis e da jurisprudência em relação à concessão de indenização por danos
morais.
O sustentáculo para este trabalho será um pequeno retrospecto histórico sobre a
responsabilidade contratual e extracontratual como princípio que embasa a
obrigatoriedade da indenização do prejuízo moral, de modo a demonstrar de que forma
se deu sua construção e absorção pela dinâmica ciência do Direito.
Palavras-chave: Dano moral. Mero aborrecimento. Indenização.
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TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA
FERREIRA, Larissa Natieli da Silva
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
larissalerryss@gmail.com

RESUMO
O presente estudo propõe uma abordagem crítica sobre a Teoria da Cegueira Deliberada.
Para tanto, faz-se uma análise dos aspectos jurídico-penais de sua aplicação nos crimes
de lavagem de capitais, tendo em vista sua crescente utilização em âmbito nacional,
especialmente em casos de grande visibilidade e repercussão político-social, como, por
exemplo, a “Operação Lava Jato”. Metodologicamente, privilegia-se a revisão
bibliográfica, com o intuito de analisar sua precisão técnica, bem como apresentar os
critérios mais aceitos para a recepção da referida teoria por parte da doutrina e
jurisprudências pátrias. Ademais, busca-se demonstrar a inequívoca proximidade entre o
conceito de dolo eventual e de culpa consciente, atentando-se para o fato de não haver,
no ordenamento jurídico brasileiro, previsão legal para o crime de lavagem de capitais na
modalidade culposa. Finalmente, serão verificadas as repercussões da utilização dessa
teoria na atualidade, por meio de um viés dogmático-jurídico.
.
Palavras-chave: Lavagem de dinheiro. Dolo eventual. Direito penal.
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REQUERIMENTOS SIMPLES E COMPLEXOS
LAVEZO, Adauto; MARNGONI, Adriana Márcia; LIBÓRIO, Ariane Alves; SILVA,
Rosângela Rodrigues Pereira
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
arianeliborio91@gmail.com

RESUMO
O trabalho visa apresentar o que é um requerimento, abordando os dois tipos: o simples
e o complexo. Discutiremos também a estrutura textual do requerimento, as principais
características e os principais problemas apresentados em sua formulação.
Palavras-chave: Requerimento. Estrutura textual. Características.
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Procuração
CAROLINE, Luana; PEREIRA, Raissa Eduarda; MELGES, Vitória Isabele
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
Luanagaino13@gmail.com; rhaapereira@gmail.com; vitoriamelges13@gmail.com

RESUMO
Procuração é o primeiro passo para dar início a um processo judicial, um documento
formal é legal que possibilita e autoriza uma pessoa de confiança (procurado) atuar em
nome de outra. Qualquer pessoa capaz (maior de 18 anos) pode, em seu direito, fazer uma
procuração a alguém ou ser nomeado procurador.

Palavras-chave: Capaz. Documento. Pessoa.
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Ofício
SANTOS, Amanda Laíssa dos; GOMES, Emili Bruna de Jesus; VIEIRA, Nicoli
Caroline; CAPORICCI, Rafaela Fernanda Rodrigues
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
santos.amandinhalaissa@hotmail.com, emilibruna013@gmail.com,
nicolicaroline.vieira@hotmail.com, caporiccirf@gmail.com

RESUMO
O ofício é um documento formal e oficial que é operado por entidades públicas ou
privada, para exprimir, manifestar, esclarecer ou comunicar algo.
Existem muitos tipos de ofícios, sendo os cinco mais utilizados: Ofício de comunicação,
solicitação, requerimento ou pedido, patrocínio e jurídico.
Estrutura utilizada para este documento: Deve constar o número de ofício, a data,
invocação, a explanação, saudação, nome e função signatário e endereço do destinatário.
Sendo realizados geralmente profissionais da área, com certo intuito.

Palavras-chave: Documento. Formalidade. Comunicação.
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TRABALHO DO PRESO E A POLÍTICA NACIONAL DE
TRABALHO NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL
ZANONI, Matheus Dourado
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
ma.zanoni@hotmail.com
RESUMO
DECRETO 9.450 DE 24 DE JULHO DE 2018 QUE INSTITUI A POLÍTICA
NACIONAL DE TRABALHO NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL, VOLTADO
À AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS DE TRABALHO À
PESSOAS PRESAS OU EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL. ASPECTOS DO
SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO E SEU PAPEL RESSOCIALIZADOR, A
REISERÇÃO SOCIAL POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. O TRABÁLHO NO
CÁRCERE.

Palavras-chave: Trabalho. Sistema prisional. Ressocialização.
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JORNADA DE TRABALHO E DESCANSO
SILVA, Débora Tais da
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
Thays_dsilvaaa@hotmail.com

RESUMO
O projeto de Iniciação Científica pretende por meio de pesquisa bibliográfica, doutrinária
e em sites de pesquisa, tratar sobre Jornada de trabalho e descanso, com fulcro na Reforma
Trabalhista (Lei 13. 467/2017). Compreender sua efetiva importância na prática ao tratar
sobre os direitos e deveres da relação empregado e empregador.
Quando se fala sobre jornada de trabalho e descanso, falamos dos direitos fundamentais
do trabalhador, que é o direito de poder programar seu dia, trabalhar e descansar
adequadamente, pois, o homem dentro de sua individualidade precisa dedicar-se tanto às
atividades de trabalho como também ao convívio familiar, religioso, estudos de
aprimoramento, entre outros, portanto, isso só é possível se ele souber qual o tempo que
ficará desempenhando suas funções profissionais e o tempo em que ficará à disposição
do seu empregado.
Palavras-chave: Jornada de trabalho. Descanso. Reforma trabalhista.
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ANÁLISE DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO (Lei nº
13.146/2015) FRENTE AO DIREITO CIVIL
SALTO, Ana Cristina Gandini
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
acgandini@gmail.com
RESUMO

O presente trabalho de pesquisa monográfica objetiva analisar a Lei Brasileira de
Inclusão, Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), frente ao Direito Civil
Brasileiro, no que se refere às recentes alterações normativas quanto à capacidade civil
das pessoas com deficiência, visando demonstrar a viabilidade da inclusão social e do
amplo acesso à cidadania em condições de igualdade. Falar-se-á sobre a Lei Brasileira de
Inclusão, o Código Civil de 1916 e 2002 comparando a teoria das incapacidades vigente
antes da entrada em vigor da LBI, notadamente quanto aos direitos das pessoas enfermas
ou com deficiência intelectual que não eram autorizadas a exprimir sua vontade de forma
válida, consideradas que eram absolutamente incapazes, bem como das pessoas com
deficiência intelectual, que o Direito Civil estigmatizava com a expressão “discernimento
reduzido”, considerando-as como relativamente incapazes e exigindo que fossem
representadas ou assistidas nos atos jurídicos e nos atos da vida civil. Provocar reflexões
contributivas para o aprofundamento do debate sobre a construção de uma sociedade
inclusiva, auxiliando na busca de afirmação e efetivação do direito a dignidade humana.
Tudo, com vistas a demonstrar formas de se levar à realização prática de garantias legais
que somente agora foram conquistas por aqueles que durante milênios da História
Ocidental estiveram exclusos, à margem da sociedade.
Palavras-chave: Pessoa com Deficiência. Capacidade Civil. Dignidade Humana.
Igualdade. Inclusão.
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Preconceito Linguístico
OLIVEIRA, Gabrielly Ortiz de
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
Gabsootiz@hotmail.com

RESUMO

O Brasil tem uma miscigenação que consiste em variações linguísticas em várias regiões
no Brasil e, por conseguinte, tem preconceitos com as formas de pronunciamento, escrita
e palavras com significados iguais, porém com escrita e pronúncia diferentes. Que
veremos como os direitos dessas pessoas ou quais leis criadas ou não pode ajudar essas
pessoas que sofre de tal preconceito. Consiste na pessoa não ter respeito pelos sotaques,
dialetos, gírias e regionalismos, que forma um julgamento depreciativo contra o modo
como está sendo pronunciado, e desmoraliza na frente de outros.
Palavras-chave: Preconceito linguístico. Variação Linguística. Legislação.
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Preconceito linguístico: existe lei?
GONÇALVES, Ricardo Branco
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
ricardobranco609@hotmail.com

RESUMO

Entender como funciona o preconceito linguístico no Brasil e de que forma isso atinge a
população. O trabalho que será apresentado, tem como finalidade levantar a questão do
preconceito linguístico, como um verdadeiro preconceito, assim como o preconceito
racial é classificado, ou até mesmo como o preconceito social. O artigo 3º da LIND
(Leis de introdução às normas do direito brasileiro), nos remete a ideia de que ninguém
poderia se escusar de cumprir a lei alegando não a conhecer, porém o presente trabalho
pretende entender a real possibilidade que a população tem de entender leis complexas,
com termos nunca vistos antes. Nessa linha, o direito brasileiro foi feito para o
brasileiro? Qual o autêntico papel do operador do direito na transição do que está nos
códigos para a transmissão ao seu cliente? Por isso, o presente estudo visa explicar de
que forma o brasileiro sofre esse preconceito linguístico e o que diz a legislação sobre o
assunto.

Palavras-chave: Preconceito linguístico. Leis. Linguagem formal e informal.
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TANATOLOGIA FORENSE: A IMPORTÂNCIA DESTA CIÊNCIA
COMO MEIO DE PROVA PERICIAL NO ÂMBITO JURÍDICO
ADEGAS, Natália de Baptista
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
natalia_adegas@hotmail.com

RESUMO

A Tanatologia Forense é uma ciência da Medicina Legal que estuda os fenômenos da
morte e suas consequências jurídicas. A morte para esta área é, sem dúvidas, o início de
tudo e não o fim. No que tange ao conceito de provas, é considerada como meio técnico
demonstrada pela a verdade real de um fato. Para que a persecução penal obtenha êxito
na administração da justiça, é essencial que vincule os fatos ao direito. Desta forma, a
prova pericial, é considerada essencial, pois contribui para a elucidação e investigação
dos crimes valendo-se de seu caráter técnico científico. A presente pesquisa tem como
objetivo estabelecer a importância desta ciência como meio de prova pericial no âmbito
jurídico. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo. A metodologia foi desenvolvida
a partir dos conceitos da Medicina Legal, o qual determina a importância do
conhecimento técnico científico nos esclarecimentos de fatos criminosos, facilitando o
judiciário. À vista disso, destaco que a junção entre o judiciário e as ciências médicas
forenses, neste caso, a Tanatologia Forense, tornam-se imprescindíveis ao Direito
Processual Brasileiro, pois consolidam as provas periciais, esclarecem os fatos e
fornecem ao juiz e aos jurados maior segurança para as tomadas de decisão.

Palavras-chave: Tanatologia Forense. Perícia Criminal. Medicina Legal.
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Lei Maria da Penha
SILVA, Geandro Marcos da; JOHANSEN, Luciano; SANTOS, Robson dos
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
geandro.marcos@gmail.com; l.johanns@hotmail.com

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo, através da apresentação de banner, elucidar algumas
dúvidas com relação à lei Maria da Penha, de maneira a abordar suas peculiaridades
histórico e importância social.
Palavras-chave: Violência. Lei Maria da Penha. Mulher.
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Petição inicial
NETO, Helder Bernardi; TERRON, Leonardo; ACQUA, Thais Ferreira Dall; CESTI,
Raphael Henrique
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
netobernardi77@gmail.com; leonardo_terron@hotmail.com;
thaisf.dallacqua@htomail.com; rafa.cesti@outlook.com.br

RESUMO

O presente trabalho aborda questões relacionadas a Petição Inicial, buscando apresentar
sua conceituação, sua estrutura e o tipo de profissional capacitado para fazer seu uso.
Partindo do princípio que a Petição Inicial é o ato que dá início a um processo, ou seja, é
através dela que ocorre a instauração do processo jurídico, levando os fatos ao
conhecimento do Juiz. De acordo com o novo Código de Processo Civil, tal instrumento
deve conter o juízo a qual se destina, qualificação das partes, os fatos e fundamentos
jurídicos do pedido e o valor da causa.

Palavras-chave: Petição inicial. Juízo. Estrutura textual.
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Procuração
BARROS, Ana Caroline de O.; GOLÇALVES, Jéssica Caroline de P.; MARÃES,
Vanessa Carmo; ROLA, Pâmela Letícia
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
anavivirafinha@gmail.com

RESUMO

O trabalho se baseia na explicação de estrutura textual e elaboração de uma procuração,
seus possíveis erros textuais e procuramos explicar para que serve a procuração.
Discutimos também o que são as procurações ad negotia e ad judicia.

Palavras-chave: Procuração. Ad negocia. Ad judicia.
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