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APRESENTAÇÃO
Após quase dois anos de aulas virtuais, o IMMES retornou suas atividades 100%
presenciais, no ano de 2022. O grande desafio da Iniciação Científica foi incentivar os
alunos à atividade de pesquisa e o retorno das apresentações presenciais, no evento do
CIC. Com os desafios vencidos, despertamos nos alunos o senso crítico para a pesquisa
científica de 2022.
Apresentamos os Anais do X Congresso de Iniciação do Instituto Matonense de
Ensino Superior (CIC - IMMES), realizado na cidade de Matão, São Paulo, nos dias 16,
e 17 de novembro de 2022, no formato presencial. O objetivo principal do evento foi
divulgar a pesquisa científica de discentes e docentes do IMMES. 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.
O evento do CIC 2022 levou o nome: “O despertar do senso crítico”. A
universidade tem o papel fundamental na formação do jovem cidadão. Desenvolver o
pensamento crítico é o meio pelo qual se cria sujeitos autônomos, capazes de pensar de
maneira independente, resolver problemas, além de conviver ativamente no ambiente
social. Por isso, a pesquisa científica possibilita aos pesquisadores uma apresentação
formal dos conhecimentos científicos e criativos. Além disso, é uma ótima oportunidade
para promover o pensamento crítico.
Além das apresentações orais e pôster, o X CIC - IMMES contou com as
seguintes palestras:
- Abertura do evento, no dia 16 de novembro de 2022: “Em que medida a
língua(gem) pode auxiliar na perspectiva “ser acadêmico”?”. Ministrada pela Profa.
Dra. Ana Carolina Freitas Gentil Almeida Cangemi - doutora em Linguística e Língua
Portuguesa (doutorado direto) pela Faculdade de Ciências e Letras UNESP/Araraquara,
com período de Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE/FAPESP) na Universidade de
Lisboa (atuação no Labfon - Laboratório de Fonética e Fonologia da Universidade de
Lisboa). Bacharel e Licenciada em Letras (Português - Francês) pela UNESP/Araraquara.
Membro da Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) - Banco de Avaliadores do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (BASis). Aprovações em concurso
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público de professor contratado no Departamento de Linguística da UNESP/Araraquara.
Aprovada em em concurso público de professor contratado no Departamento de
Linguística da UFTM/Uberaba. Orientadora de TCC e Iniciação Científica. Tutora de
Ensino a Distância (EaD), com participação em cursos de capacitação para formação de
professores. Autora de material didático para EaD FAM (Faculdade das Américas/São
Paulo) com aprovação de Comitê AVA FAM. Autora de ementas para disciplinas
ministradas em AVA - nível de Graduação (Morfossintaxe). Tem experiência na área de
Linguística, com ênfase em Teoria e Análise Linguística e Linguística Histórica. Suas
investigações atuais concernem ao estudo da fonologia da língua portuguesa tanto atual
quanto no período arcaico, com especial interesse em aspectos relacionados à prosódia, à
sílaba e a processos fonológicos. Pós-doutorado CNPq em Teoria Prosódica
(150079/2018-4) na UNESP/Araraquara. Parecerista Ad Hoc da Revista Estudos
Linguísticos e da Revista RE-UNIR. Membro de grupos de pesquisa: ETeP - Edição de
Textos em Português (USP/São Paulo); Fonologia do Português: Arcaico & Brasileiro
(UNESP/São Paulo); Núcleo de Estudos em Fonologia - NEFONO (UNIR/Rondônia).
No dia 17 de novembro de 2022, o evento iniciou com a palestra:
“Responsabilidade civil do médico: novos desafios contemporâneos”, ministrada pela
Larine Bueno – Graduada em Ciências Sociais pela Faculdade de Ciências e Letras de
Araraquara (UNESP). Graduada em Direito pela Universidade de Araraquara
(UNIARA). Pós-graduada em Direito Digital e Compliance pela Faculdade Damásio.
Especialista em Direito médico e da Saúde pela Faculdade Legale.
Durante o X 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.
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;



Apresentação de pôster – destinado aos alunos que possuem projetos de
pesquisa, criação e inovação tecnológica.

8

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 de Iniciação
Científica 2022.

Profa. Dra. Mariana Moretto Gementi-Spolzino
Supervisora do Programa de Iniciação Científica do IMMES
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X Congresso de Iniciação Científica - 2022
O desenvolver do pensamento crítico

Programação oficial (presencial, no IMMES)
Quarta-feira – dia 16/11/2022

19:00h – Abertura oficial do evento
19:15h – Tema: Em que medida a língua(gem) pode auxiliar

na perspectiva “ser acadêmico”?
PALESTRANTE: Ana Carolina Freitas Gentil Almeida Cangemi
Doutora em Linguística e Língua Portuguesa (doutorado direto) pela
Faculdade de Ciências e Letras UNESP/Araraquara, com período de
Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE/FAPESP) na Universidade de
Lisboa (atuação no Labfon - Laboratório de Fonética e Fonologia da
Universidade de Lisboa). Bacharel e Licenciada em Letras (Português Francês) pela UNESP/Araraquara. Membro da Comissão Técnica de
Acompanhamento da Avaliação do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) - Banco de Avaliadores do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (BASis).
Aprovações em concurso público de professor contratado no
Departamento de Linguística da UNESP/Araraquara. Aprovada em em
concurso público de professor contratado no Departamento de Linguística
da UFTM/Uberaba. Orientadora de TCC e Iniciação Científica. Tutora de
Ensino a Distância (EaD), com participação em cursos de capacitação
para formação de professores. Autora de material didático para EaD FAM
(Faculdade das Américas/São Paulo) com aprovação de Comitê AVA
FAM. Autora de ementas para disciplinas ministradas em AVA - nível de
Graduação (Morfossintaxe). Tem experiência na área de Linguística, com
ênfase em Teoria e Análise Linguística e Linguística Histórica. Suas
investigações atuais concernem ao estudo da fonologia da língua
portuguesa tanto atual quanto no período arcaico, com especial interesse
em aspectos relacionados à prosódia, à sílaba e a processos fonológicos.
Pós-doutorado CNPq em Teoria Prosódica (150079/2018-4) na
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UNESP/Araraquara. Parecerista Ad Hoc da Revista Estudos Linguísticos
e da Revista RE-UNIR. Membro de grupos de pesquisa: ETeP - Edição de
Textos em Português (USP/São Paulo); Fonologia do Português: Arcaico
& Brasileiro (UNESP/São Paulo); Núcleo de Estudos em Fonologia NEFONO (UNIR/Rondônia).

20:30h – Início das apresentações orais.
Sala 1
Apresentação oral:
IC: Fabrina Braga Caraski – Título do trabalho: “OS ATOS INSTITUCIONAIS DE
1964-1969 E SEUS IMPACTOS NA DEMOCRACIA BRASILEIRA”
IC: Ana Claudia Gallo – Título do trabalho: “PESQUISA E CONSIDERAÇÕES AS
ALTERAÇÕES RECENTES A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA”
IC: Tainara Cristina Miguel – Título do trabalho: “BREVES CONSIDERAÇÕES
SOBRE O TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS PARA FINS DE
EXPLORAÇÃO ”

Professores debatedores: Coxe, Edivaldo, Fábio

Sala 2
Apresentação oral:
IC: Igor Perlatto de Abreu – Título do trabalho: “Responsabilidade civil na relação de
consumo”
IC: Bianca Orlandini – Título do trabalho: “Sistema Carcerário Brasileiro: a fundo do
problema ”
IC: Ariane Libório Bueno – Título do trabalho: “PENSÃO POR MORTE:
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA

Professores debatedores: Aline, Bianca, Mauro

Sala 3
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Apresentação oral:
IC: Karolayne Silva Medeiros – Título do trabalho: “Comunicação: um pilar
organizacional”
IC: Mônica Alves da Silva – Título do trabalho: “Problemas que as Universidades
enfrentam na pandemia e pós pandemia”
TCC: Kalyel Barbosa Alves da Silva – Título do trabalho: “Análise de layout em um
centro de distribuição logístico. ”
TCC: Kelvin Vital Vieira - Título do trabalho: “Os desafios encontrados no transporte de
sorvetes na indústria 4.0 no estado de São Paulo”

Professores debatedores: César, André, Larissa

21:40h – Início das apresentações pôster.
Pôster (No pátio do IMMES):
PÔSTER 1 – “AMBEV “além dos rótulos”” - Vinicius Freitas Fermiano/ Eder Henrique
Revoredo/ Lucas de Moraes Ferro Padiola / Victor Hugo Monteiro da Costa

PÔSTER 2 – “EXTENSAS JORNADAS DE TRABALHO SEM OS INTERVALOS E
PAUSAS ADEQUADAS QUE AFETAM A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ” - Jose
Guilherme Gentile

PÔSTER 3 – “Citrosuco do Brasil para o mundo” - Murilo Valilla, Edson Junior,
Eduardo Pulgatti, Vitor Cappi e Valdecir Junior

Professores debatedores: César, André, Larissa

PÔSTER 4 – “Acesso à Justiça Desigualdades” - Raquel Aparecida Moreira e Rafaela
Fernanda Rodrigues Caporicci

PÔSTER 5 – “Violência Doméstica contra a Mulher” - Luana Caroline Gaino e Raissa
Pereira

PÔSTER 6 – “Recursos: Embargos de Declaração e suas Características” - Denise de
Almeida Cardoso, Maria Eduarda Doreto, Maria Julia Leite Ferreira, Natália de Carlo
Teixeira

Professores debatedores: Coxe, Edivaldo, Fábio

PÔSTER 7 – “A EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR À LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS Nº 13.709/2018” - Marcela Beatriz Checarone
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PÔSTER 8 – “HABEAS CORPUS” - Carlos Henrique Cioffi, Elias Caetano Pereira
Junior, Helder Bernardi Neto, Adauto Lavezo Ferreira, Thais Ferreira Dall Acqua,
Jéssica Caroline de Pauli Gonçalves

PÔSTER 9 – “Entendendo a Psicopatia” - Isabele dos Santos/Sheila Silva dos Santos
Professores debatedores: Aline, Bianca, Mauro

22:15h – Liberação das listas de presença.
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X Congresso de Iniciação Científica - 2022
O desenvolver do pensamento crítico

Programação oficial
Quinta-feira – dia 17/11/2022 (presencial, no IMMES)
19:00h – Palestra

Tema: Responsabilidade civil do médico: novos desafios
contemporâneos
PALESTRANTE: Larine Bueno – Graduada em Ciências Sociais pela
Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara (UNESP). Graduada em
Direito pela Universidade de Araraquara (UNIARA). Pós-graduada em
Direito Digital e Compliance pela Faculdade Damásio. Especialista em
Direito médico e da Saúde pela Faculdade Legale.

20:30h – Início das apresentações orais e pôster.
Sala 1
Apresentação oral:
IC: Talita Menzani Silva Martin – Título do trabalho: “Os limites dos negócios
jurídicos no processo”
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IC: Mariana Marquioni da Rocha – Título do trabalho: “A relação entre a política e a
prática da justiça”
Projeto: Joemir Antonio Pinotti de Oliveira - “Organizações não governamentais”

Professores debatedores: Andrea, Carolina, Fernanda

Sala 2
Apresentação oral:
IC: Lucas Aparecido Rogério – Título do trabalho: “ASSÉDIO MORAL NAS
AGÊNCIAS BANCÁRIAS, SEUS REFLEXOS A SAÚDE DOS BANCÁRIOS E
EFEITOS JURÍDICOS”
IC: Fábio de Holanda Veloso – Título do trabalho: “Eutanásia - Direito à vida ou a
liberdade individual”
IC: Letícia Cristina Marques – Título do trabalho: “DIREITOS E PRECONCEITOS: A
LUTA DA COMUNIDADE LGBTQIA+”
Projeto: Giovana Elisa de Andrade, Laíza Cristina de Rocha, Fábio de Holanda
Veloso, Mirele Silva – Título do trabalho: “Feminicídio”

Professores debatedores: Vinícius, Matuiski, Rafael

Sala 3
Apresentação oral:
IC: Lizandra Wiebbelling – Título do trabalho: “A automatização dos algoritmos para
as decisões judiciais.”
TCC: Jose Guilherme Gentile – Título do trabalho: “POPULISMO MIDIATICO E SUA
CRIAÇÃO DE CONTEÚDO SENSACIONALISTA NO ÂMBITO CRIMINAL”
IC: Eduarda Sandrin Pavarina – Título do trabalho: “A importância da vitimologia
dentro do estudo do direito penal.”

Professores debatedores: Marco Aurélio, Martinelli

21:40h – Início das apresentações pôster.
Pôster (No pátio do IMMES):
PÔSTER 1 – “A importância do Sistema de Gerenciamento do Resíduos” - Amanda
Cristina Rota Esteves, Juliana Gomes da Silva, Karolayne Silva Medeiros, Mônica Alves
da Silva e Solange Linhares Romão

PÔSTER 2 – “Ofício” - Cristiano Alves da Silva, Alessandro Rodrigues, Darcy Alves da
Silva, Carlos Leandro Verdério
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PÔSTER 3 – “Petrobrás” - João Victor Mariano de Souza Cordoa, Rafael Savio Ribeiro
Professores debatedores: Fernanda, Carolina, Andréa

PÔSTER 4 – “Negociações Internacionais, aspectos de fronteira” - Millena Silva
Pereira

PÔSTER 5 – “ Gestão ambiental Syngenta” - Beatriz de Oliveira Lima, Letícia
machado de oliveira, Larissa Fernanda da silva, Ederson Marques

PÔSTER 6 – “HS - HORTIFRUT SUSTENTÁVEL” - Amanda Cristina Masselani, Maria
Vitória Carvalho Rodrigues e Maria Leticia Vieira Priosti

Professores debatedores: Matuiski, Marco Aurélio, Vinícius

PÔSTER 7 – “Teorias cambiais da exportação e importação” - Vinicius Henrique da
Silva; Nicolas Augusto Grito, Gabriel Dinardo, José Victor Souza Silva

PÔSTER 8 – “Procuração” - Gabriel Tieni
Professores debatedores: Rafael, Martinelli

22:15h – Liberação das listas de presença.
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OS ATOS INSTITUCIONAIS DE 1964-1969 E SEUS IMPACTOS NA
DEMOCRACIA BRASILEIRA
CARASKI, Fabrina Braga Caraski
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
fabrina.antonio@immes.edu.br
RESUMO
Durante toda a história humana, enfrentamos momentos cruciais, que definiram toda
uma geração, que participou e sentiu na própria pele os efeitos do apoio de regimes
autoritários, em momentos de crises, e instabilidades sócio-econômico-políticas,
podemos notar a ascensão do pensamento extremista, e da afloração dos diversos tipos
de preconceito e falhas na nossa estrutura social, além do atentado frequente contra o
Estado Democrático de Direito, e isso é possível de ser percebido até os dias de hoje,
nas pequenas falas, ou mesmo no posicionamento perante as massas de líderes
políticos, que representam um verdadeiro abismo entre aquilo que é aceitável e legal e
aquilo que é um disfarce, que representa uma falsa ideia de pensamento democrático.
Palavras-chave: atos institucionais – democracia - lei de segurança nacional - a era
dos extremos
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ASSÉDIO MORAL NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS, SEUS REFLEXOS A
SAÚDE DOS BANCÁRIOS E EFEITOS JURÍDICOS
ROGÉRIO, Lucas Aparecido
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
lucas.rogerio@immes.edu.br

RESUMO
O Assédio moral vem sendo pauta de em muitas discussões do legislativo e até mesmo
no quesito clima organizacional, um dos grupos que mais vem sendo afetado pelo
assédio moral são os bancários, esses estão diariamente dependendo do judiciário para
entender pelo assédio sofrido nas agências bancárias, a busca pelo lucro excessivo das
instituições financeiras vem adoecendo os colaboradores, muitos desses colaboradores
reconhecem já ter sofrido alguma agressão no trabalho, seja moral, psíquica entre
outras. Portanto, é se suma importância debater esse tema e analisar o que, de fato,
colabora para que os aumentos de reclamações trabalhistas sejam tão grandes em face
dos bancos.
Palavras-chave: Assédio Moral, Bancos
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PENSÃO POR MORTE: PATERNIDADE SOCIOAFETIVA
BUENO, Ariane Libório
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
ariane.liborio@immes.edu.br
RESUMO
O objetivo do trabalho é apresentar a aplicação da pensão por morte na paternidade
socioafetiva no regime RGPS. Atualmente no Brasil a paternidade socioafetiva é uma
realidade fático-social presente na composição das famílias, sendo assim, é necessária
uma adequação jurídica para essas novas estruturas. Essa nova composição, deu origem
a Multiparentalidade, unidades familiares compostas de filiações socioafetivas
concomitantemente com filiações biológicas. Será explanado neste trabalho, os efeitos
jurídicos dessas relações e os procedimentos regulamentares para garantir a sua
proteção jurídica. Assim como o entendimento jurídico referente a aplicação da pensão
por morte na paternidade socioafetiva, parte central deste estudo. Demonstrando o
posicionamento do INSS com relação a concessão de pensão por morte na paternidade
socioafetiva, as dúvidas quantos aos efeitos práticos para aplicação deste benefício e o
questionamento sobre a possibilidade de cumulação de pensão por morte de um pai
biológico e um pai socioafetivo.
Palavras-chave: filiação socioafetiva, multiparentalidade e pensão por morte
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DIREITOS E PRECONCEITOS: A LUTA DA COMUNIDADE LGBTQIA+
MARQUES, Letícia Cristina Marques
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
leticia.marques@immes.edu.br

RESUMO
O estudo tem como objetivo realizar um levantamento dos direitos que foram
adquiridos ao longo da história pela comunidade LGBTQIA+, buscando ressaltar todo
preconceito e/ou atitude homofóbica que essas pessoas sofrem, além de pontuar
aspectos da legislação que buscam garantir tais direito. Sabemos que no Brasil existe
uma diversidade de raças e etnias, e com base nesse argumento, é notório que qualquer
tipo de discriminação ou preconceito não deveria ocorrer perante a escolha do gênero
sexual. Além disso, essa pesquisa buscará também levantar dados estatísticos referente
a casos de pessoas que se auto denominam como sendo pertencentes a essa comunidade
e que já sofreram algum tipo de preconceito, enfatizando que o Brasil é o país que mais
mata pessoas gays e com isso, buscar contribuir para uma visibilidade melhor, maior e
menos crítica, gerando oportunidades de vida positivas para esse grupo. Por fim, será
abordado o princípio da igualdade e dignidade.
Palavras-chave: Direitos; Preconceitos; Comunidade LGBTQIA+
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A automatização dos algoritmos para as decisões judiciais
WIEBBELLING, Lizandra
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
lizandrawiebbelling03@gmail.com

RESUMO
O trabalho tem por objetivo elucidar sobre os benefícios e maléficos da influência dos
algoritmos nas decisões legais. O desenvolvimento dos sistemas nas decisões judiciais
automatizou muito o exercício das atividades de um advogado ou juiz. Apesar do
tempo ser um fator extremamente eficaz para que um processo possa ser agilizado,
quando se trata do magistrado, torna-se necessário analisar de que forma essa nova
sistemática pode impactar nas decisões, tornando a "justiça" inefetiva para aquele que
dela se socorre. Pelo lado do advogado, a jurimetria, por sua vez, tem tornado às
decisões para acordos entre as partes uma questão muito mais relacionada a parte
financeira do que a judicial. O que pode trazer injustiças e desigualdades entre as partes
litigantes, já que a jurimetria, atualmente, é acessível apenas a grandes escritórios. A
metodologia empregada será a revisão bibliográfica sobre essa temática.
Palavras-chave: Algoritmos, jurimetria, desigualdades
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A importância da vitimologia dentro do estudo do direito penal
PAVARINA, Eduarda Sandrin
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
eduarda.pavarina@immes.edu.br

RESUMO
A vitimologia é a ciência que retrata a evolução da vítima no deslinde penal. É,
ademais, um ramo da criminologia. Esta que, por sua vez, é o campo de estudos que
reúne conhecimentos sobre atos criminais, a origem, o desenvolvimento e a forma de
combate ao crime. Em razão disso, pesquisas acerca do assunto vêm ganhando cada
vez mais espaço no meio jurídico devido à necessidade de compreender o crime, o
infrator e a vítima, para que dentro da sociedade possam ser aplicadas medidas a fim
de reduzir condutas criminosas, a vitimização vingativa e, por fim, mudar o sistema
penal brasileiro.
Palavras-chave: Criminologia, vitimologia, direito penal.
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POPULISMO MIDIÁTICO E SUA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO
SENSACIONALISTA NO ÂMBITO CRIMINAL
GENTILE, José Guilherme
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
jose.gentile@immes.edu.br
RESUMO
A criação de conteúdo e sua propagação por qualquer meio que seja interfere
diretamente no seio social em que vivemos, a questão aqui é o total descaso de
programas midiáticos que vilipendia os direitos do cidadão a fim de ganhar mídia e
distorcendo por muitas vezes os fatos e criando as famosas Fake News e
estigmatização. É preciso a criação de mecanismos de filtragem de informações e
principalmente a humanização de qualquer indivíduo na produção ou propagação de
notícias criminais.
Palavras-chave: Conteúdo. Midiático. Estigmatização.
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PESQUISA E CONSIDERAÇÕES AS ALTERAÇÕES RECENTES A LEI DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
GALLO, Ana Claudia
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
ana.gallo@immes.edu.br
RESUMO
A improbidade administrativa são atos ilegais ou que atentam contra os princípios da
Administração Pública, praticados por agentes públicos, ou por particulares que se
beneficiem da prática do ato. Conforme constata-se no dicionário Michaelis (on-line),
a palavra improbidade, remonta em seu significado a desonestidade, fraude e
imoralidade. Assim, quem pratica atos que são contrários ao bom exercício da função
pública, serão punidos com a improbidade administrativa. Tem base na Constituição
Federal, que traz em ser Art. 37, § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão
a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos
bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo
da ação penal cabível. A Lei que regulamenta essa matéria é a nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa – LIA), nela encontramos os sujeitos, os atos e as sanções,
etc. A lei mencionada era reconhecida como principal legislação em combate a
corrupção. Pois, além de aplicar suas sanções, os condenados por esse crime, tinham o
seu nome incluso no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade no Conselho Nacional de Justiça, para
observação de novas contratações junto a Administração Pública. A Lei foi alterada
em 2021 pela Lei nº 14.230. Dada alteração, tirou os atos de improbidade
administrativos culposos ou omissivos do seu rol, para tanto, somente os atos dolosos
que causem prejuízo a administração pública, será objeto de sanção por improbidade
administrativa, o que causou drástica mudança no conteúdo na Lei nº 8.429/92. Além
de outras alterações, como a própria definição de improbidade, a prescrição dos crimes,
dano relevantes, dolo especifico, etc. Com a reforma exige-se o dolo especifico, que
pode afastar a punição do rol dessa Lei por tornar difícil a sua aplicação, podendo
aumentar a impunidade no trato com o patrimônio público.
Palavras-chave: alteração lei improbidade
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Sistema Carcerário Brasileiro: a fundo do problema
ORLANDINI, Bianca Orlandini
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
bianca.orlandini@immes.edu.br
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo tratar o tema que entendemos por tratamentos
em presídios para ressocialização efetiva que tanto envolvem tais profissionais da
saúde, o psicólogo. Ao passo que, será apresentado o contexto social do crime e o
criminoso e a mente deste, será analisado, ainda, o início, mais especificamente, a
infância e todo período escolar para observar pertinência à prevenção dessa situação
que nos remete aos dias atuais com superlotação dos presídios, sociedade paralela
dentro dos muros do cárcere e um problema de saúde pública, dentre outros, tendo por
bagagens a evolução dos princípios utilizados no desenvolvimento do ECA, por
exemplo, e ainda trazer pontos para melhoria dessa fase inicial tão importante quanto
qualquer outra.
Palavras-chave: criminologia; psicólogo; LEI n. 13.935/19
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Os limites dos negócios jurídicos no processo
MARTIN, Talita Menzani Silva
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
talita.silva@immes.edu.br
RESUMO
A ideia central da pesquisa é estudar os limites aos negócios jurídicos processuais. O
Código de Processo Civil de 2015 trouxe importantes transformações para o processo
com o objetivo de torná-lo mais eficiente. Enquanto o Código de 1973 continha alta
rigidez formal e intenso protagonismo do juiz, o Código de 2015, entre outras
mudanças, ampliou as formas de participação das partes na condução do processo,
democratizando a relação processual, com equilíbrio na atuação dos sujeitos
processuais, a fim de garantir a cooperação e participação igualitária. O objetivo do
legislador foi harmonizar o protagonismo do juiz e a participação das partes no
processo, estabelecendo um modo cooperativo de atuação, em prol da efetividade e da
legitimidade da prestação da tutela jurisdicional. Para isso, o CPC/15 ampliou as
hipóteses de disposição processual das partes, conhecida pela doutrina como
convenções típicas, introduzindo as convenções atípicas, por meio do artigo 190 do
CPC. Essas potencialidades geradas com o CPC/2015 quanto ao incremento dos atos
de disposição das partes, se efetivamente adotadas, terão a aptidão de alterar por
completo, a dinâmica do processo, atualmente bastante impregnada pelo protagonismo
judicial. Não obstante, o tema da liberdade processual ainda está em construção no
nosso ordenamento jurídico, assim, faz-se necessário acompanhar o desenvolvimento
desse novo modelo de processo proposto pelo legislador, identificando os requisitos e
os limites aplicáveis quanto ao exercício da disponibilidade processual pelas partes e
como se dará o seu controle a fim de eliminar possíveis excessos e garantir a efetiva
tutela jurisdicional.
Palavras-chave: negócios jurídicos, liberdade processual, limites
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Responsabilidade civil na relação de consumo
ABREU, Igor Perlatto de
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
igor.abreu@immes.edu.br
RESUMO
As relações de consumo estão cada vez mais amplas e indispensáveis no cotidiano de
todos os Brasileiros, pois o mercado de consumo coloca à disposição dos consumidores
inúmeros produtos e serviços, fazendo com que seja necessário comprar produtos para
o consumo e contratar serviços em geral. Com a vinda do Código de Defesa do
Consumidor na década de 90, houve uma grande evolução no sistema de
responsabilização dos fornecedores, tendo até então, um sistema tradicionalista
baseado na responsabilidade subjetiva, onde teria como ônus a vítima que
experimentou o dano comprovar a culpa ou dolo do agente causador do dano, sob pena
de se ver irressarcido. O Código de Defesa do Consumidor pós promulgação de 90,
acolheu a responsabilidade objetiva, uma vez que, no plano probatório, desconsidera
quaisquer alegações relacionadas a conduta do fornecedor, o consumidor, portanto, em
regra de responsabilidade objetiva, tem, apenas, que provar o dano e o nexo causal.
Palavras-chave: Responsabilidade, fato, produto e serviço.
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRÁFICO INTERNACIONAL DE
PESSOAS PARA FINS DE EXPLORAÇÃO
MIGUEL, Tainara Cristina
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
taimiguel045@outlook.com
RESUMO
Este trabalho tem como finalidade abordar um tema pouco discutido, mas de extrema
importância, uma vez que, está relacionado com questões humanitárias que violam os
direitos fundamentais constitucionais e humanos. Diante disso, busca-se explorar o
conceito da problemática e a evolução histórica, analisar o perfil dos aliciadores, bem
como, o perfil das vítimas e as consequências psicológicas. Neste trabalho
analisaremos artigos, reportagens e livros acerca do assunto proposto.
Palavras-chave: Tráfico de pessoas; Direitos Humanos; Tráfico sexual
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Comunicação: um pilar organizacional
MEDEIROS, Karolayne Silva
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
karolayne.medeiros@immes.edu.br
RESUMO
A pesquisa foi desenvolvida para uma análise de como a comunicação e suas variadas
formas interferem no bom desenvolvimento de uma organização, assim como a falta
de uma boa comunicação interfere de maneira negativa em uma organização, a mesma
foi realizada através de um estudo de caso que busca apontar falhas organizacionais
que podem ser facilmente solucionadas com um ajuste na comunicação da empresa
estudada.
Palavras-chave: Comunicação, Comunicação empresarial, Comunicação assertiva.
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Feminicídio
ANDRADE, Giovana Elisa de; ROCHA, Laíza Cristina da; VELOSO, Fábio de
Holanda; SILVA, Mirele
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
giovana.andrade@immes.edu.br
RESUMO
Reprodução da apresentação da Feira de Profissões do IMMES.
O intuito do presente estudo é apresentar dados apresentados na Feira de Profissões do
IMMES. O assassinato de mulheres em contextos marcados pela desigualdade de gênero
recebe uma designação própria: feminicídio. No Brasil, é também um crime hediondo.
Palavras-chave: Feminicídio; assassinato; mulher
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A relação entre a política e a prática da justiça
ROCHA, Mariana Marquioni da
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
mariana.rocha@immes.edu.br
RESUMO
A política, apesar de as decisões políticas serem resumidas em eleições bianuais para
a população em geral, interfere diretamente nas decisões tomadas no cotidiano, sendo
uma dessas áreas a justiça seja diretamente interligada ou como uma sequela da
tripartição dos poderes, os quais apesar de autônomos e independentes estão
diretamente vinculados por meio do sistema de freios e contrapesos, o qual permite a
regulação dos mesmos. A caracterização de cada um dos poderes nas diferentes esferas
da administração pública permite distinguir as incumbências e, por consequência,
definir atribuições, sendo a partir delas a necessidade de regulação entre os poderes
para que um não interfira na esfera do outro. Para elucidar, um poder possui efeitos no
outro conforme o seu funcionamento harmônico, porém não deve realizar uma
atribuição que seja do outro, salvo exceções que ocorrem a partir do chamado “check
and balances” usados para conter o abuso de poder segundo as ideias de Montesquieu.
Palavras-chave: política; justiça; "check and balances".
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Eutanásia - Direito à vida ou a liberdade individual
VELOSO, Fábio de Holanda
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
fabio.veloso@immes.edu.br
RESUMO
Este artigo tem como principal objetivo subsidiar os estudantes de Direito a uma
reflexão significativa no mundo jurídico - o direito à vida frente ao direito à liberdade
de escolha do indivíduo em condições de tormentos/morte emergente - E essa é a
principal discussão que nos leva ao tema Eutanásia, ato pelo qual o indivíduo resolve
cessar a sua própria vida, devido aos sofrimentos passados por um mal ou uma doença
incurável. Neste tema nos deparamos com dois direitos fundamentais indispensáveis
que estão previstos na nossa Constituição Federal de 1988 - direito à vida e direito à
liberdade - ambos direitos inerentes a cada pessoa e compõem o nosso rol de Direitos
Humanos, que é a base do Direito Constitucional de cada indivíduo Brasileiro.
Palavras-chave: Eutanásia; Vida; Liberdade
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Problemas que as Universidades enfrentam na pandemia e pós pandemia
SILVA, Mônica Alves da
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
monica.silva@immes.edu.br
RESUMO
O assunto abordado é sobre os problemas que as Instituições tiveram para dar aulas e
manter esses alunos nas faculdades, pois muitos tiveram que se adaptar a estudar online, muitos tiveram que aprender como é muitos ficaram desempregados. Professores
e alunos tiveram que aprender juntos e as Instituições tiveram que se adequar à nova
situação.
Palavras-chave: educação; professores; pandemia.
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Organizações não governamentais
OLIVEIRA, Joemir Antonio Pinotti de
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
joemirpinotti55@gmail.com
RESUMO
O Estado tem sob sua responsabilidade o acolhimento e o atendimento das
necessidades básicas dos seus cidadãos, principalmente as relacionadas à saúde, à
educação e a segurança, nos seus detalhes como a fome e a formação profissional. Na
falta histórica desse atendimento, mesmo garantido em lei, surge o chamado Terceiro
Setor, um segmento que se formou para dar apoio a essa carência, as entidades
intituladas Não Governamentais, com regras próprias para as gestões e associações. O
trabalho desenvolvido, com parcerias entre empresas e até o poder público, ocupou o
espaço vago e dá sustentação, ou parte dela, no atendimento à defasagem de
atendimento, principalmente as de teor benemerente, um assistencialismo sadio pois
desprovido de interesses que não sejam o da fraternidade e da solidariedade. Essas
entidades reúnem pessoas colaboradoras, os voluntários, cidadãos que se dedicam as
práticas humanitárias. É fato que empresas de ponta ao admitir funcionários para
cargos executivos levam em conta a sua participação nessas entidades representativas,
pois aclaram um traço da personalidade importante para a imagem da empresa. Daí a
razão de dar evidência a essas entidades, como elementos de uma sociedade
colaborativa, harmônica e pacífica. Algumas entidades são distribuídas por todo o
planeta, como os Lions Clube, o Rotary Clube e a Maçonaria. Têm uma organização
que segue uma hierarquia e sustentação próprias, são independentes das finanças
públicas. Outras entidades são regionais, como a APAE. Todas têm em comum a única
finalidade de buscar o alívio das mazelas sociais e contemplar as necessidades mais
urgentes. Essas entidades não estão isentas de controle fiscal, de estatutos e regimentos
devidamente registrados nos órgãos da lei.
Palavras-chave: Solidariedade, Fraternidade, Terceiro Setor
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Análise de layout em um centro de distribuição logístico
SILVA, Kalyel Barbosa Alves da
FATEC - Bebedouro
kalyelsilva77@gmail.com
RESUMO
A escolha da localização para a instalação de um Centro de Distribuição (CD) é de
extrema importância, visto que à acessibilidade, condições de tráfego, diversidade dos
canais de distribuição é determinantes para a competitividade e lucratividade. O objetivo
desse trabalho é analisar e discutir o que é um CD e seus tipos, visando o melhor
entendimento de seu layout. Para realização desta pesquisa utilizou-se de estudos
bibliográficos caracterizando-se uma pesquisa qualitativa. Conclui que as funções
primordiais de um CD é ofertar e possibilitar níveis mais elevados de serviços aos clientes
com a redução do tempo de espera (lead time), otimizando o tempo de suprimento,
fazendo uso da localização estratégica, com intuito de melhor entender as características
e sua funcionalidade em diferentes tipos de layout, analisando os problemas mais comuns
que podem surgir em sua implementação.
Palavras-chave: Layout; Centro de Distribuição; Logística.
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Os desafios encontrados no transporte de sorvetes na indústria 4.0 no estado de
São Paulo
VIEIRA, Kelvin Vital
FATEC - Bebedouro
kelvin.vieira01@fatec.sp.gov.br
RESUMO
O Brasil é um país com uma das maiores receitas no mercado mundial de sorvetes devido
seu clima tropical, e as principais preocupações nessa indústria é a eficácia no transporte
desse produto, que requer transporte refrigerado. Este estudo tem como objetivo mostrar
e discutir soluções aos principais desafios no transporte de sorvetes dentro da indústria
4.0 no estado de São Paulo. A metodologia utilizada é pesquisa bibliográfica
caracterizando-se uma pesquisa qualitativa. Conclui-se que os desafios encontrados se
tratam na manutenção da cadeia de frio durante o transporte e os desafios na implantação
da indústria 4.0 em um país em desenvolvimento e que enfrenta enormes dificuldades em
infraestrutura, com o estado de São Paulo não sendo uma exceção, apesar de ser
relativamente mais desenvolvido comparado aos outros estados do país.
Palavras-chave: Indústria 4.0; Transporte; Sorvetes.
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AMBEV “além dos rótulos”
FERMIANO, Vinicius Freitas; REVOREDO, Eder Henrique; PADIOLA, Lucas de
Moraes Ferro; COSTA, Victor Hugo Monteiro da Costa
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
vinicius.fermiano@immes.edu.br eder.revoredo@immes.edu.br
victor.costa@immes.edu.br Lucas.paiola@immes.edu.br
RESUMO
O objetivo do estudo é discutir sobre a área sustentável está indústria cervejeira
AMBEV no qual aborda inúmeros meios para se agregar de forma mais sustentável ao
núcleo produtivo e ao ecossistema do nosso planeta.

Palavras-chave: AMBEV; PROJETO; SUSTENTABILIDADE
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EXTENSAS JORNADAS DE TRABALHO SEM OS INTERVALOS E PAUSAS
ADEQUADAS QUE AFETAM A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
GENTILE, José Guilherme
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
jose.gentile@immes.edu.br
RESUMO
Esse breve artigo tem por finalidade demonstrar que as extensas jornadas de trabalho
em conjunto com a supressão dos intervalos e pausas adequadas afetam a saúde do
trabalhador, consequentemente afetando o seu direito ao lazer, cultura, convívio social
e familiar e até a vida, ocasionando o detrimento da dignidade da pessoa humana, sendo
que essa é assegurada pela nossa constituição federal.

Palavras-chave: Jornada de trabalho; descansos e pausas; dignidade da pessoa
humana.
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Citrosuco do Brasil para o mundo
VALILLA, Murilo; JUNIOR, Edson; PULGATTI, Eduardo, CAPPI, Vitor; JUNIOR,
Valdecir
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
murilo.valilla@immes.edu.br vitor.cappi@immes.edu.b
eduardo.pulgatti@immes.edu.br edson.junior@immes.edu.br
valdecir.junior@immes.edu.br
RESUMO
O presente estudo tem como objetivo apresentar como a Citrosuco vem se organizando
para se tornar uma empresa referência em sustentabilidade, dando ênfase em seus
valores e produtos.

Palavras-chave: Sustentabilidade; valores; pessoas
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Acesso à Justiça Desigualdades
MOREIRA, Raquel Aparecida; CAPAROCCI, Rafaela Fernanda Rodrigues
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
raquel.moreira@immes.edu.br
RESUMO
A justiça gratuita é um desafio na sociedade contemporânea que ainda está longe de
ser solucionado e precisamos compreender a questão no âmbito maior e ter um olhar
voltado para os grupos mais vulneráveis.

Palavras-chave: justiça; desigualdade
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A importância do Sistema de Gerenciamento do Resíduos
ESTEVES, Amanda Cristina Rota; SILVA, Juliana Gomes da; MEDEIROS,
Karolayne Silva; SILVA, Mônica Alves da; ROMÃO, Solange Linhares
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
amanda.esteves@immes.edu.br juliana.silva@immes.edu.br
karolayne.medeiros@immes.edu.br solange.romao@immes.edu.br
monica.silva@immes.edu.br
RESUMO
O trabalho relata a importância do gerenciamento de resíduos nas indústrias, devido ao
crescimento da economia e, consequentemente, da produção de bens e serviços, houve
um crescente em relação a degradação do ambiente e geração de resíduos sem
destinação correta. O que levou a preocupação por parte das empresas em relação ao
gerenciamento de resíduos.

Palavras-chave: Gerenciamento; resíduos; meio ambiente
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Recursos: Embargos de Declaração e suas Características
CARDOSO, Denise de Almeida Cardoso; DORETO, Maria Eduarda; FERREIRA,
Maria Julia Leite; TEIXEIRA, Natália de Carlo
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
denise.cardoso@immes.edu.br maria.doreto@immes.edu.br
maria.ferreira@immes.edu.br natalia.teixeira@immes.edu.br
RESUMO
Os Embargos de Declaração são uma espécie de recurso que objetiva sanar os vícios
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, seja ele em sede de decisão
interlocutória, sentença, decisão monocrática ou acórdão (hipóteses de cabimento
descritas nos incisos I, II e III do artigo 1.022, CPC). Em regra, esse recurso não tem
o poder de alterar a essência da decisão. Apesar disso, quando se destinarem a sanar
vícios de omissão ou a corrigir erro material, é possível que a sua procedência altere o
conteúdo da decisão impugnada. Neste caso, se o embargado já tenha recorrido da
decisão originária, o juiz deverá conceder-lhe novo prazo para emendar o recurso
interposto, sem que isso importe em violação à preclusão consumativa. (Art. 1024, §§
4º e 5º) O presente recurso deverá ser interposto mediante o juiz/órgão que proferiu a
decisão embargada. E não é necessário o recolhimento de preparo para a sua
interposição. O prazo para sua interposição é de 5 (cinco) dias úteis, desde a intimação
da decisão. Em caso de Embargos Protelatórios, ou seja, quando sua interposição visa
retardar a marcha processual, o juiz ou o Tribunal, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Caso este seja
reiterado, a multa poderá ser elevada em até 10%, e a interposição de qualquer recurso
ficará condicionada ao depósito. Se os Embargos interpostos forem conhecidos, haverá
o efeito interruptivo, assim, as partes terão seus prazos para interposição de outros
recursos devolvidos após a decisão dos embargos. Ainda, os Embargos de Declaração
servem como prequestionamento ficto, e, dessa forma, se estes se prestarem a sanar
uma omissão da matéria constitucional alegada, a matéria será considerada pré
questionada para fins de recursos Extraordinário e Especial.

Palavras-chave: Recursos; embargos; efeitos
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A EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR À LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS Nº 13.709/2018
CHECARONE, Marcela Beatriz
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
marcela.checarone@immes.edu.br
RESUMO
Esta pesquisa não possui o intuito de exaurir o assunto abordado, mas sim, elucidar o
que é a Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) e desmistificar sua aplicação,
frente à proteção dos indivíduos, principalmente ao tratar das relações de consumo em
ambiente virtual. Tratando de tema atual na pauta de assuntos jurídicos, a relativa
recente instituição da LGPD ainda causa dúvidas aos operadores do Direito e também
às personalidades que precisam exercê-lo, desde pessoas físicas à jurídicas, como as
corporações, indústrias, empresas comerciais e até às pessoas físicas, que podem
configurar, por exemplo, o polo passivo de uma prestação de serviço ou relação de
consumo. Ademais, é válido observar que, a proteção de dados e o resguardo geral no
habitat digital é uma preocupação tratada em âmbito internacional há tempo, o que será
exposto nesta pesquisa. Para tal empreitada, se faz necessário reconhecer o amparo que
o consumidor possui pela Legislação Brasileira e, se hoje este se posiciona inclusive
em ambiente digital, retroceder na história para o entendimento da evolução da prática
do consumo e criação de dispositivos que hoje permitem ampla proteção de seus
usuários é um passo muito importante para uma interpretação eficaz. Parafraseando o
autor Leo Huberman, em “História da Riqueza do Homem”, o exposto é uma tentativa
de explicar a história pela evolução consumista, no caso, e a evolução consumista pela
história.

Palavras-chave: LGPD; CONSUMIDOR; DIREITO
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HABEAS CORPUS
CIOFFI, Carlos Henrique; JUNIOR, Elias Caetano Pereira, NETO, Helder Bernardi,
FERREIRA, Adauto Lavezo, ACQUA, Thais Ferreira Dall; GONÇALVES, Jéssica
Caroline de Pauli
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
henriquecioffi@hotmail.com ecp.jr@hotmail.com helder.neto@immes.edu.br
adauto.ferreira@immes.edu.br thais.acqua@immes.edu.br
jessica.goncalves@immes.edu.br
RESUMO
O tema abordado no Congresso de Iniciação cientifica com a elaboração de banner será
o habeas corpus (HC). Sendo o Habeas corpus considerado como um remédio
constitucional, é um instrumento de grande importância para poder garantir o direito
de liberdade de locomoção dos indivíduos, protegendo o seu direito de ir e vir, em
situações em que ele esteja ameaçado ou restringido, em decorrência de abusos de
poder ou ilegalidades. É uma garantia fundamental, presente na Constituição Brasileira
(CF/88). Contudo, ele já está presente no nosso ordenamento jurídico desde bem antes
da promulgação da nossa Carta Magna de 1988. Na CF/88, o habeas corpus está
disposto em seu artigo 5º, como podemos ver abaixo: “Art 5º LXVIII – conceder-se-á
“habeas-corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Palavras-chave: liberdade; remédio; locomoção
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Entendendo a Psicopatia
SANTOS, Isabele dos; SANTOS, Sheila Silva dos
Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior – IMMES
sheila.santos@immes.edu.br isabele.santos@immes.edu.br
RESUMO
É perceptível a curiosidade em torno da psicopatia, sendo tema recorrente na mídia em
geral. Por exemplo, é possível listar inúmeros personagens de filmes, novelas e
seriados, rotulados como psicopatas no mesmo sentido, é comum associar o
diagnóstico a mítica figura do serial killer. Portanto, é notável a forte relação
estabelecida entre violência e psicopatia. Estudos indicam que é mais coerente pensar
nos comportamentos de extrema violência como eventuais correlatos e não como uma
condição inerente e necessária para caracterizar um psicopata. Sendo assim, conviver
com pessoas que apresentam traços deste transtorno pode ser uma realidade não tão
distante. De fato, atentando para o meio social, é um tanto comum deparar-se no diaa-dia com sujeitos aproveitadores, que apresentam um charme superficial e que são
manipuladores, agindo sempre de acordo com seus próprios interesses, aplicando
pequenos golpes e enganando os demais (Murray, Wood, & Lilienfeld, 2012). Portanto,
apesar de não se relacionar diretamente com crimes extremos, como assassinatos em
série, é possível certificar-se que psicopatas podem causar prejuízos a sociedade. Nesta
direção, a partir de uma visão dimensional e não criminosa, é pertinente empreender
esforços para a mensuração do construto, possibilitando estimações mais precisas e
consistentes, pautando intervenções clínicas e decisões judiciárias sustentadas por
evidências empíricas.
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RESUMO
O intuito deste trabalho é trazer conhecimento legislativo e estatístico em relação a
ocorrência da violência doméstica contra mulheres em seu dia a dia.
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RESUMO
O presente estudo tem o objetivo de apresentar sobre o gênero textual que pertence à
redação técnica da área jurídica: ofício. Ele é utilizado a fim de comunicar, requerer ou
solicitar algo para determinado órgão público ou privado ou mesmo entre autoridades.
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RESUMO
A Syngenta é uma empresa global com a sede na Suíça, especializada em sementes e
produtos químicos voltados para agronegócio, tem como valor a contribuição para
suprir as necessidades da alimentação mundial, permitindo que as diferentes culturas
de plantas tenham produtividade suficiente para atender a demanda.
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RESUMO
O trabalho consiste na apresentação de uma proposta de empresa no setor
hortifrutigranjeiro preocupada com a gestão ambiental nas suas atividades. Com o
intuito de conscientizar a população da importância da mudança do estilo de vida
priorizando a conservação do meio ambiente e visando uma melhor qualidade de vida.
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