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CE001 - Desenvolvimento da educação inclusiva 
 
 
Apresentador:  LUCAS, Bruna da Silva 
Orientador:  SANTOS, Edna Maria Chimango dos 

Instituição: Uniube 
 
 

A educação inclusiva é um assunto que está em constante evidência e que propõe, principalmente aos 
docentes, uma reflexão em relação à infância e à educação das crianças com necessidades especiais. Não é por 
acaso que esse tema foi escolhido e, através da curiosidade, esse descobrimento e momento de reflexão podem 
proporcionar uma nova visão de mundo, enfrentando os preconceitos e quebrando o medo do novo, que, no 

senso comum, não é bem visto por se tratar de algo desconhecido. Para tanto, realizamos este trabalho através 
de leituras variadas, aplicadas ao cotidiano escolar de crianças especiais, proporcionando maior confiança e 
entendimento do leitor em relação ao tema escolhido. O individuo com necessidades especiais muitas vezes é 
rotulado como incapaz ou impróprio para o mercado de trabalho. A educação também sofre com isso. Os 
profissionais educacionais sofrem com a precariedade de materiais inclusivos e com o forte preconceito que 
ainda existe tanto da sociedade como da própria família. Da mesma forma, esbarramos nas políticas públicas, 
que acabam sendo muito morosas. Outro agravante diz respeito ao olhar e às ações desenvolvidas pelos 

profissionais, pais, instituições educacionais e comunidade em geral, que lidam com a aprendizagem das 
crianças com necessidades especiais. Importante salientar que no ato de ensinar, o educador deve tornar-se 
um grande observador, encorajando a criança a se expressar, a exprimir suas idéias e suas reflexões por seus 

próprios meios, principalmente, através do brincar. O brincar pode auxiliar na comunicação diferenciada, 
fazendo valer os princípios do Referencial Curricular da Educação Infantil, Lei de Diretrizes Básicas, Direitos 
Humanos e a Constituição Federal de acordo com Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Muitas vezes as pessoas 
tidas como “anormais” nos ensinam coisas valiosas que nos “normais” não temos capacidade de enxergar esses 
tesouros. Sendo assim, temos que dar afeto, atenção e estimulação para que todos possam mostrar o que tem 
de melhor. A superação maior é deixar de pensar que você não é capaz. Para tanto, o melhor caminho é não 
rotular as crianças, além de apoiar suas ações, orientando e auxiliando as mesmas, de forma respeitosa e 
constante. 

 
Palavras-chave: desenvolvimento ; educação; inclusiva. 
 
Área de Conhecimento: Ciências Exatas. 
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CE002 - Gprol - Gestão de vendas por processos licitatórios 
 
 
Apresentador:  MONTANDON, Jefferson Luis Santos  
Orientador:  SOUZA, André Luiz  

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

O projeto proposto neste trabalho é voltado ao desenvolvimento de um software para as empresas que 
necessitem gerenciar seus processos de venda. Este software será utilizado por pequenas e grandes empresas 
que participam de processos licitatórios, antes do processo de venda (não com o objetivo de emitir as 
certidões, mas gerenciando cópias das mesmas, com seus prazos de validade e datas de emissão); além do 

controle de preços de mercado (a fim de fornecer orçamentos para os negociantes), bem como após a 
assinatura do contrato de fornecimento, (controlando os valores dos produtos para cada cliente). Para o 
desenvolvimento do software foi realizado um levantamento de dados junto a alguns fornecedores e a 
Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Campo Florido - MG acerca dos procedimentos, ordem cronológica 
das ações, documentação exigida pela Lei nº 8.666/93 e principais problemas encontrados durante a realização 
dos processos licitatórios. Doutrinas e artigos publicados na internet ajudaram na realização da pesquisa 
documental (onde foi possível verificar a intensidade que ocorrem inabilitações em processos licitatórios 

provenientes da falta de documentação), além do embasamento técnico acerca dos procedimentos. Após a 
realização do levantamento de dados, foram listados os documentos e certidões necessários, onde, de acordo 
com a Lei nº 8.666/93 (artigos 27 a 31), são classificados em habilitação jurídica, qualificação técnica, 

qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal. A partir dos dados levantados, foi verificada a 
necessidade de se criar mecanismos que gerenciem a forma que são conduzidos os processos licitatórios por 
parte das empresas ofertantes, onde foram detectados problemas, como a dificuldade de gerenciamento de 

representantes para a participação nos processos presenciais; o controle de prazos dos documentos e certidões 
utilizados na habilitação; o controle de valores e quantidades negociados nos processos (gerenciamento de 
itens contratuais). A gestão de documentos e certidões é primordial para empresas de qualquer segmento, uma 
vez que grande parte dos clientes destas empresas são órgãos públicos, que têm obrigatoriedade em licitar, ou 
mesmo do segmento privado, que fazem uso de processos licitatórios para organizar os procedimentos de 
compras. Os itens contratuais devem ser geridos não só pela empresa compradora, mas também pela licitante, 
com o objetivo de impedir que uma aquisição seja efetuada sem que haja um contrato vigente que resguarde 

ambas as partes. Com uma solução que contemple todas as fases dos processos licitatórios, desde o 
lançamento de orçamentos até a fase final dos contratos, as empresas tendem a ganhar tempo e manter o foco 
de suas atividades, maximizando desta forma, as chances de obter êxito na comercialização do seu produto 
final. 

 
Palavras-chave: processos licitatórios; gestão de documentos; itens contratuais. 
 

Área de Conhecimento: Ciências Exatas. 
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CE003 - Gprol - Estudos de Algoritmos em Web 
 
 
Apresentador:  OLIVEIRA, Fernando de  
Orientador:  SOUZA, Andre  

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

A proposta apresentada sobre o software em desenvolvimento é uma ferramenta que auxiliará no 
entendimento a algoritmos, para alunos iniciantes nos cursos de tecnologia, que necessitam aprender sobre 
lógicas de programação Ao utilizar, animações feitas pela ferramenta, O aluno poderá realizar comparações 
entre fluxogramas e algoritmos escritos em português. O objeto principal é proporcionar ao aluno iniciante um 

maior relacionamento sobre as imagens que ele e o código que apresentado. A ferramenta tem como objetivo 
conceituar os primeiros passos sobre programação, tendo como foco a ilustração de fluxogramas aluno devera 
no software desenhar fluxogramas, cria vários objetos dispersos e deverá uni-los através de outros objetos a 
fim de formar uma ilustração. Ao gerar o código ele deverá perceber a relação entre algoritmos e suas 
respectivas imagens. A metodologia apresentada para esta ferramenta será a de fornecer melhores recursos 
que possam fazer os alunos compreenderem o que esta sendo, mostrado e montado manualmente, após o 
término do fluxograma, ele irá gerar o código em português para uma melhor familiarização sobre o que é 

código e o que representam cada símbolo, já que a matéria sobre fluxogramas é apresentada no inicio do 
curso, pois é o primeiro contato que o aluno tem com lógicas de programação. Um segundo momento através 
de um botão incorporado no sistema, ele irá interpretar o código gerado e mostrará os algoritmos sendo 

executado, permitindo o usuário entrar com valores números e vendo os dados sendo processados até o 
resultado final, do algoritmo que ele desenvolveu no inicio, fazendo os fluxogramas, O aluno terá como grande 
motivação também a facilidade de aprender de forma pratica a relacionar objetos com a linguagem de 

programação. Os resultados esperados com esse sistema são que os alunos nos primeiros dias sobre o 
conteúdo de algoritmos possa ver como funciona a lógica de programação e como são obtidos os resultados 
finais dentro dos respectivos paramentos de programação, já que ele terá que organizar a imagem que ele 
mesmo gerou ver o que foi mostrado na tela e comparar o que cada linha de código representa aos seus 
respectivos símbolos aprendidos, tais como: objetos de entrada, decisão e saídas. Como conclusão final deste 
projeto pode-se afirmar que o software a principio atende todos os requisitos necessários aos quais foram 
propostos, para sua utilização e prospecção as interfaces são de fácil manuseio onde demonstra a simplicidade 

do software, os projetos propõem duas áreas uma para professor e outra para aluno. O projeto como já 
mencionado anteriormente deverá atender a alunos e professores que trabalhem ou cursem as ares técnicas ou 
de graduação dos cursos de tecnologia que necessitem aprender algoritmos e lógicas de raciocino lógico. Com 
tudo concluimos que o projeto tem todos os requisitos necessários para um bom funcionamento e 

interatividades dos usuários. 
 
Palavras-chave: interatividades; linguagem de programação; relacionar objetos. 
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CE004 - Analisador léxico e semântico da linguagem Protheus avançada (Protheus 

Advanced Language - ADVPL) 
 
 

Apresentador:  RATKEVICIUS, Daniel 
Orientador:  SILVA, Lidiana Mendes 
Instituição: Universidade de Uberaba 

 
 
Linguagem de programação é um meio padronizado de passar instruções para um computador, ou seja, é um 

conjunto de regras sintáticas e semânticas utilizadas para criar um programa de computador (software) que vai 
permitir que um desenvolvedor especifique com precisão as tarefas que o programa irá executar ou como o 
computador irá se comportar. Este projeto abordará a Linguagem Protheus Avançada (Advanced Protheus 
Language – ADVPL) que é utilizada para desenvolver rotinas e procedimentos de um software de Planejamento 
de Recursos de Empresas (Enterprise Resource Planning – ERP) – o Protheus, mantido pela empresa Totvs. O 
objetivo do trabalho é desenvolver um software analisador na plataforma JAVA que será um editor de texto 
com o recurso de análise léxica e semântica do ADVPL. Este editor auxiliará desenvolvedores deste ERP, 

melhorando a detecção de erros na linguagem durante a elaboração da rotina e não! somente após sua 
execução – visto que o fornecido por este software ainda não contempla previamente todos os erros de sintaxe 
– evitando assim demoras e transtornos na criação do procedimento. O estudo terá livros como base 
bibliográfica, e para informações sobre o Protheus e o ADVPL será utilizada uma documentação da Totvs 

disponível apenas na internet, por ser uma linguagem proprietária e não haver conteúdo em livros. O projeto 
será desenvolvido em Java devido a sua linguagem simples e qualidade de recursos. Para tanto utilizaremos um 
editor de textos fornecido de forma gratuita, onde será construído o analisador ADVPL. Será criado um 

esquema de tradução do ADVPL que mostrará como é a estrutura e como o analisador reconhecerá esta 
linguagem. Com este projeto teremos melhoria no tempo de desenvolvimento de rotinas e os programadores 
conseguirão diminuir erros na sua execução, já que o analisador apontará os problemas antes da execução de 
determinada função no Protheus, tais como, erro na estrutura da linguagem, falta de declaração, entre outros. 
Haverá também as palavras reservadas e funções conhecidas com cores diferenciadas para a melhor 
visualização do código fonte. O projeto visa complementar uma ferramenta fornecida juntamente com o ERP 

Protheus modernizando-a, pois apesar da anterior ser uma ótima ferramenta, não contempla uma análise léxica 
e semântica completa deixando passar alguns erros. Sendo assim o foco principal deste projeto é a melhoria da 
ferramenta do Protheus. 
 
Palavras-chave: linguagem de programação; analisador ADVPL; análise léxica e semântica. 
 

Área de Conhecimento: Ciências Exatas. 
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CE005 - Gestão Imobiliária Municipal de Campo Florido (GIMCAF) 
 
 
Apresentador:  SOUSA, Renata Queiroz de  
Orientador:  SOUZA, André Luiz  

Instituição: Universidade de Uberaba - UNIUBE 
 
 

O Sistema de Gestão Imobiliária Municipal de Campo Florido (GIMCAF) será implantado numa prefeitura 
municipal que enfrenta grandes dificuldades no cadastramento, arquivamento, catalogação e procura de seus 
arquivos como um todo, e principalmente, em arquivos e documentos antigos referentes aos imóveis da cidade. 
Foi levado em consideração à dificuldade que os funcionários enfrentavam ao arquivar ou procurar um 

determinado documento no arquivo público da Prefeitura, levando em consideração a falta de organização que 
o mesmo se encontra atualmente. O software “GIMCAF” tem como objetivo geral contribuir com o sistema 
imobiliário da cidade de Campo Florido. O sistema em desenvolvimento proporcionará a organização dos 
processos que o envolvem, contribuindo para uma melhor utilização do tempo dos profissionais responsáveis, 
além de desempenar um papel determinante no setor de Tributação da Prefeitura Municipal. O projeto irá 
realizar a viabilização do autoatendimento através do site, no qual o usuário poderá consultar a situação de 
seus imóveis na cidade e da dívida ativa perante o município, bem como a emissão de guias para pagamento 

de seu IPTU. O setor responsável por esse sistema enfrenta grandes problemas no atendimento ao público, no 
arquivamento e na catalogação do material utilizado devido ao grande volume de pessoas que o setor atende 
diariamente. Através do sistema será feito o cadastro público de bens imobiliários, que é um registro público 

das info! rmações básicas relacionadas aos terrenos da cidade. A utilidade deste registro é fornecer subsídios 
para o controle público sobre as propriedades imobiliárias e dar as informações necessárias aos proprietários e 
donos dos terrenos. Como o sistema é um projeto que encontra-se em fase de construção, ele ainda não 

apresenta resultados sólidos e concretizados. Os resultado esperados são a contribuição no melhoramento do 
dia a dia de trabalho do setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Campo Florido. Foi elaborada uma 
pesquisa de abordagem qualitativa, na qual se procurará fazer um melhor aproveitamento dos dados que o 
setor dispõe. Busca-se uma forma de conciliação entre as idéias e propostas dos profissionais que atuam no 
setor, para se encontrar a melhor forma de implantar esse novo sistema, confrontando suas opiniões com as 
situações que já ocorreram em diversas cidades, como também, com o ponto de vista dos autores. Juntamente 
com o projeto de construção, implementação e implantação do software será feita a disponibilização de salas 

equipadas com computadores por parte da Prefeitura Municipal de Campo Florido. Com o apoio de um grupo de 
profissionais capacitados a dar assistência e orientação técnica, que irá dar treinamento à população carente, 
que não possui acesso à informática, tudo gratuitamente, para que essa população passe a utilizá-lo 
corretamente e para os seus devidos fins. 

 
Palavras-chave: IPTU; imposto predial e territorial urbano; campo florido. 
 

Área de Conhecimento: Ciências Exatas. 
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CE006 - Gestão de risco da informação em planilha de excel 
 
 
Apresentador:  ROSA, Márcio Aurélio Coelho 
Orientador:  LOPES, Luciano Pereira 

Instituição: Uniube 
 
 

Gerenciar a informação tem como objetivo garantir a qualidade, confidencialidade, integridade e 
disponibilidade. O problema desta atividade é conciliar os diversos envolvidos no processo: os recursos 
humanos, tecnológicos e informacionais. Com o objetivo de resolver esse problema, ou pelo menos minimizá-lo 
foram criadas normas internacionais, tecnologias e processos. Com isso espera-se dar aos proprietários da 

informação o sentimento de segurança. Quando as informações eram armazenadas apenas em papel, a 
segurança era relativamente simples. Bastava trancar os documentos em algum lugar e restringir o acesso 
físico àquele local, no entanto, devido as mudanças tecnológicas e o aumento do uso dos computadores em 
todas as áreas da empresa a simplicidade deu origem à complexidade e isso se deve não só ao aumento do 
número de pessoas que têm acesso às informações mas também às diferentes formas através que essas 
informações podem ser acessadas. Assim, além da necessidade da segurança física, surge também a 
necessidade de criar controles lógicos, a fim de garantir que somente pessoas autorizadas possam acessar, 

modificar e/ou excluir as informações armazenadas em meio digital. Até a década de 60 as informações eram 
produzidas de forma manual. Os dados eram anotados em planilhas pré impressas e depois compiladas 
manualmente para gerar as informações necessárias para tomada de decisão.Tudo o que é manual demora 

para ser produzido, se gasta mais pessoas para fazer e, dependendo da complexidade, a incidência de erros e 
falhas aumenta de maneira assustadora. Assim na década de 60 surgem os sistemas de computadores cujo um 
dos objetivos é o de auxiliar na gerência das informações e no processamento de dados corporativos. Desde 

então, as organizações estão cada vez mais dependentes dessa tecnologia, sendo quase impossível gerir 
qualquer negócio sem o auxílio do computador.A segurança da informação vai muito alem da área de 
Tecnologia da Informação. Precisamos entender que equipamentos, imóveis, estrutura física e principalmente 
as pessoas fazem parte da segurança da informação. Assim o conceito torna-se muito mais amplo. Não é 
objeto do presente trabalho discutir ou apresentar novos conceitos de segurança da informação. O que se 
pretende é aplicar os conceitos de segurança da informação juntamente com o conceito de engenharia de 
software no desenvolvimento de planilhas de Excel. Assim podemos afirmar que o problema de segurança em 

planilhas de Excel não é causado somente por falhas no programa, mas, principalmente, por falhas de 
desenvolvimento e falhas humanas. E sabido que a maioria dos computadores possui o Excel instalado e que 
muitos usuários o utilizam de alguma forma. Não basta simplesmente sentar à frente do computador e montar 
uma planilha, precisa-se antes de qualquer coisa, definir a real necessidade: que tipo de informação ela deverá 

produzir; qual o grau de confidencialidade das informações e outras. 
 
Palavras-chave: segurança; informação; gestão. 

 
Área de Conhecimento: Ciências Exatas. 
 



 
 

 

 134 

CE007 - Proposta de uma solução para gerenciamento de viagens para uma 

universidade 
 
 

Apresentador:  SOUSA, Diego Silva Batista de 
Orientador:  FUZARO, Joabe 
Instituição: Universidade de Uberaba 

 
 
Quando se fala em viagens dentro de uma empresa, o primeiro pensamento é quando vai custar, se é 

necessária, precisa a aprovação de quem, quem organiza. São perguntas pertinentes e que se revelam 
importante e estratégicas dentro da empresa. Por ser um dos maiores custos dentro da empresa, as viagens 
corporativas são importantes no sentido de contribuir para a expansão da empresa. Uma solução que permite 
ajudar a gerenciar as viagens e que alinham com os objetivos são ferramentas para gestão e tomada de 
decisão. A proposta do sistema é uma solução que possa contribuir no desenvolvimento da empresa. Pesquisa 
in-loco, o projeto do software será através de uma interface rica e construída sobre a plataforma Adobe Flex e 
totalmente voltada à experiência de uso, prezando pela intuitividade. A linguagem para consulta ao banco de 

dados, será por PHP, já que o sistema a vir a ser desenvolvido utilizará a intranet dentro da empresa, 
possibilitando ao usuário uma maior conectividade, bastando apenas o usuário possuir uma conexão com a 
internet. As vantagens para o setor que faz todo o agendamento dos transportes na instituição podem ser 
destacadas como maior rapidez na organização e agendamento dos serviços, de acordo com a demanda poderá 

aplicar paradas programadas para manutenção dos veículos. Uma das vantagens nesse software proposto é 
que o próprio agendamento de viagens será automático, cabendo ao operador somente adicionar algumas 
observações na solicitação. Com a proposta de software para o setor de transportes foi possível identificar uma 

solução que poderá atender a demanda de serviços e organização do setor de uma forma onde não deverá 
causar choque e nem atrapalhar na dinâmica de todo o processo, uma vez que o objeto é melhorar e agilizar. É 
esperada que haja uma melhor satisfação com todos os usuários e que a pressão diminua para que trabalhar 
no setor de transportes. É provável que a medida que o sistema é usado serão apontados sugestões de 
melhorias pelos usuários para um melhor aproveitamento do potencial do sistema. 
 

Palavras-chave: transportes; frotas; gerenciamento. 
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CE008 - Gerenciador de marketing multinível 
 
 
Apresentador:  CARVALHO, Alley 
Orientador:  ALMEIDA, José 

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

O Marketing de Rede se disseminou pelo mundo ganhando destaque em diversas áreas e trazendo grandes 
oportunidades de negócios para empresas e clientes, devido a sua proposta e as diversas vantagens oferecidas 
através dessa nova modalidade de negócio. Em decorrência disto, muitas empresas ou pessoas inescrupulosas, 
utilizam essa modalidade de negócio, sem a responsabilidade de formar uma estrutura que sustente os 

objetivos do negócio, que passam desde uma boa elaboração de regras, administração e controle de dados. 
Nesse contexto, o presente trabalho tem como principal objetivo, a elaboração de um sistema que controle os 
processos administrativos que envolvem o Marketing de Rede, de forma a gerenciar desde o cadastro de 
usuário até os resultados finais que serão gerados e visualizados pelos administradores e usuários de forma 
definida. O Sistema será desenvolvido de acordo com as regras definidas por uma empresa situada em Curitiba, 
tendo o acompanhamento do proprietário e sócio do projeto, que se encarregará de passar as regras e os 
devidos tratamentos para cada setor proposto no negócio. Serão feitos contatos por telefone e através da 

Internet para que os assuntos referentes venham a ser tratados de forma interativa. O projeto foi discutido 
para definir as principais regras, viabilidade, ferramentas a serem utilizadas e tempo disponível para o 
desenvolvimento. Para o desenvolvimento do sistema, utiliza-se a linguagem de Programação PHP, com o 

MySql, para o tratamento da Base de Dados do sistema, com várias outras ferramentas que serão vistas 
posteriormente no decorrer do trabalho. Com o Sistema pronto, temos uma mudança muito relevante dentro 
dessa modalidade de negócio, pois haverá um comprometimento com o principal veículo de divulgação da 

empresa, que é o próprio cliente, e assim, acaba se tornando sócio nos resultados obtidos dentro do sistema. A 
ideia é bastante óbvia, pois se os clientes estão satisfeitos com os serviços e produtos oferecidos no negócio, 
naturalmente vão defender os princípios da empresa, divulgar, usar as ferramentas e com isso vão angariando 
novos usuários, que por sua vez também irão ser participantes dessa prosperidade de forma exponencial e 
atrativa. Foram analisados e discutidos, vários sistemas de empresas baseadas em Marketing Multinível, e com 
a experiência adquirida, constatou-se que o principal motivo do fracasso da maioria delas, deve-se ao fato de 
não se importarem com o gerenciamento e disponibilidade de informações para os usuários, gerando impactos 

negativos para a empresa e para o negócio. O Sistema desenvolvido disponibiliza aos administradores e 
afiliados, um gerenciamento completo dos principais pontos relacionados ao modelo de negócio baseado em 
Marketing Multinível, facilitando o trabalho dos profissionais de todas as areas envolvidas no sistema e dando 
maior segurança e credibilidade à oportunidade oferecida para os usuários, incentivando todos a prosperar 

junto com a empresa e assim, obter o sucesso. 
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O arquivo Morto Digital é uma iniciativa que visa disponibilizar digitalmente a documentação dos arquivos 
fisicos da empresa. Possibilitando assim o acesso às informações da empresa reproduzidas digitalmente. Os 
tipos de documentos digitalizados são de caráter administrativo. A reunião do material é feita do seguinte 
modo: coleta, sistematização e seleção, ou seja a reunião do registro sua classificação e a catalogação. Esta 

digitalização não finaliza um ciclo de arquivamento de pastas físicas, mas reduz consideravelmente a 
quantidade de documentos catalogadas por meio físico. A legislação vigente exige que os documentos originais 
continuem sendo arquivados. O sistema é uma ferramenta que auxilia na agilidade do serviço, economizando 
tempo e dinheiro. O sistema consiste na digitalização de todos documentos existentes no arquivo morto da 
empresa. Após o processamento do item, estes arquivos digitalizados estarão dispostos em um banco de dados 
e devidamente catalogados por área e assunto. As informações que forem adicionadas ao sistema estarão 
disponíveis a todos os funcionários que tiverem acesso ao sistema. Para levantamento de requisitos para 

elaboração do sistema, os seguintes meios serão utilizados: livros sobre biblioteconomia, as principais 
atividades desenvolvidas no arquivo e a ajuda de um profissional qualificado em biblioteconomia. No 
desenvolvimento do software serão utilizadas linguagens de programação focadas a programação orientada a 

objetos. sistema terá telas para cadastro de usuários e documentos, busca, visualização, impressão. O 
programa que auxiliará na manipulação destes dados será a ferramenta de programção C++ Builder tendo o 
Firebird co! mo o seu banco de dados. Com este sistema será possível agilizar a procura de documentos com 

um processo de busca rápida, diminuição do espaço do arquivo físico, uma grande economia em material, 
disponibilização dos arquivos digitalizados para todos os setores, além de uma grande praticidade no manuseio 
deste documentos digitalizados. Os documentos ficarão disponibilizados em um banco de dados podendo ser 
usado a qualquer hora e por qualquer pessoa que possua a senha de acesso ao mesmo. O sistema terá uma 
aspecto totalmente visual, facilitando sua utilização. Diariamente é arquivado uma grande quantidade de 
papéis, com o tempo o volume de documento vai crescendo e gerando uma série de dificuldades na localização 
destes documentos arquivados, gasto com funcionários responsáveis pela organização deste arquivo, a 

necessidade de uma local extenso para comportar o volume de documentos. Para as empresas este software é 
algo revolucionário, que integrará os documentos de todos os setores. Além da agilidade na procura dos 
documentos arquivados, diminuição do espaço físico reservado para arquivamento, catalogação dos 
documentos e ferramenta de procura avançada contendo vários itens como palavra chave na busca de um 

documentos, apenas pelo computador é possível a procura e visualização destes arquivos. 
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Este projeto visa por meio do estudo do crescimento e reconhecimento atual aplicada pela prática de TI Verde, 

propor uma adaptação e reavaliação de conceitos para que a unidade II da IES torne-se totalmente eficiente 
em um desenvolvimento sustentável, sem deixar de atender a todos os requisitos. Os objetivos deste projeto 
são: analisar o consumo de energia entre equipamentos de informática; analisar postos de recolhimento e 
reciclagem de peças e aparelhos eletrônicos descartados, auxiliando no processo de poluição ambiental e, 
utilizar tais peças para fins acadêmicos em uma sala de hardware; análise pluvial e adaptação de sistema para 
coleta. E responder as perguntas: (1) Como produzir sistemas de software que levem à redução do consumo de 
energia nas organizações? (2) Como desenvolver algoritmos eficientes que permitam menor consumo de 

energia? (3) Como a virtualização pode propiciar economia de ener! gia? (4) Quais são os impactos da 
computação em nuvem na economia de energia? (5) Como desenvolver componentes que levem em 
consideração características de consumo de energia? Este projeto realiza-se através de revisão de literatura e 
do ponto de vista de sua natureza, a pesquisa será aplicada, do ponto de vista da forma de abordagem do 

problema será uma pesquisa quantitativa, do ponto de vista de seus objetivos (Gil, 1991) é uma pesquisa 
descritiva; do ponto de vista dos procedimentos técnicos (Gil, 1991), é um estudo de caso. Considerando a IES, 
foi possível analisar que a utilização de técnicas de sustentabilidade encontra-se presente, visto que a cobertura 

desta é composta de policarbonato, o que ajuda na diminuição de utilização de energia elétrica para iluminação 
do ambiente. Analisando toda a pesquisa obtemos os seguintes resultados: um grande controle de consumo de 
energia e utilização de aparelhos eletrônicos de forma consciente e sem desperdícios; menor consumo de papel 
de bobinas utilizadas na biblioteca em empréstimos e locação de livros e materiais acadêmicos utilizando 
processo biométrico; preservação do meio ambiente local, com o descarte controlado de materiais eletrônicos, 
utilizando estes para fins de desenvolvimento acadêmico institucional dos alunos em uma sala de pesquisa e 

desenvolvimento de hardware; grande aproveitamento dos recursos naturais, ou seja, utilizando reservatórios 
de água de chuva, onde é possível e! stabelecer um consumo de água para fins de limpeza interna/externa e 
jardinagem bem menor, havendo um menor desperdício. Assim, é fato dizer que uma organização de tal tipo 
possa se tornar eficientemente sustentável sem deixar de atender as suas funções e necessidades, levando 
também a um maior controle sobre seus meios de desenvolvimento. Ao término do presente artigo e a partir 
dos resultados obtidos nessa pesquisa, foi possível analisar a importância de um desenvolvimento consciente e 

sustentável para a instituição, gerando uma maior visão dos riscos eminentes. 
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Este projeto visa o estudo dos aspectos positivos e negativos da utilização do prontuário eletrônico do paciente, 
principalmente quando analisamos o fator de responsabilidade social. Possui foco na análise de Prontuário 
Eletrônico do Paciente descrevendo as dificuldades no desenvolvimento de um software, apresentando as 
vantagens de sua utilização e realçando a qualidade, a segurança, os benefícios e tecnologias que auxiliam em 
sua modelagem, propondo melhorias no desenvolvimento de maneira correta do ponto de vista metodológico. 
Os benefícios da implantação de um Prontuário Eletrônico do Paciente no Sistema Único de Saúde como fator 
social na democratização de informações e agilidade nos serviços prestados aos usuários são analisados para o 

paciente quanto para os profissionais da saúde no meio eletrônico com a preparação do PEP na Web. O 
Institute of Medicine (IOM, 1997) entende que o prontuário elet! rônico do paciente é um registro eletrônico 
que reside em um sistema especificamente desenhado para apoiar os usuários, fornecendo acesso a um 
completo conjunto de dados, alertas, sistemas de apoio à decisão e outros recursos. Este projeto realiza-se 

através de revisão de literatura e do ponto de vista de sua natureza, a pesquisa é aplicada, isto é, objetiva 
gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo verdades 
e interesses locais; do ponto de vista da forma de abordagem do problema é uma pesquisa qualitativa; do 

ponto de vista de seus objetivos conforme Gil (1991) é uma pesquisa exploratória. Marin (2006) define 
algumas barreiras que dificultam a implantação do prontuário eletrônico do paciente: falta de planejamento 
estratégico; pouco incentivo para atingir integração clínica; autonomia institucional dos hospitais; profissionais 
(novas funções, novos papéis); sistemas de informação inadequados; filosofia administrativa (hospitais gastam 
em média 1 a 3% do orçamento em sistemas computacionais; indústrias gastam 7 a 10%). Apesar de debates 
consideráveis sobre a definição adequada para risco, há um consenso geral de que o risco envolve duas 

características (PRESSMAN, 2006): incerteza – o risco pode ou não acontecer, isto é, há riscos 100% 
prováveis; perda – se o risco torna-se real, conseqüências indesejadas ou perdas ocorrerão. A análise final 
desse trabalho aponta para pesquisas efetivas nos benefícios tecnológicos da prestação de serviço de 
atendimento médico ao ampliar o uso da informação no processo decisório da saúde, abrangendo o controle 
social, a gestão e os processos de trabalho. Desta forma, minimizando a desigualdade de acesso de usuários e 
trabalhadores do SUS com a conseqüente melhora nas condições de saúde. 

 

Palavras-chave: prontuário eletrônico; PEP; responsabilidade social. 
 
Área de Conhecimento: Ciências Exatas. 
 
 


