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O001 - SECNA - Sistema de Emissão de Certidão  
 
 
Apresentador:  REIS, Frank Vilhar Falconi  
Orientador:  FUZARO, Joabe  

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

A falta de registro civil para os recém-nascidos no Brasil é um grande problema que não é fácil de ser 
erradicado segundo dados da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH). A dependência de se deslocar 
fisicamente até um cartório de registro das pessoas naturais acaba impossibilitando o direito à cidadania que 
começa com a emissão de certidão de nascimento. O Brasil é um país com área continental e não possui 

cartórios em todos os municípios, distritos e lugarejos para executar os registros de nascimentos causando um 
enorme índice de indigência. O objetivo do projeto é fornecer o direito a cidadania a todos que nascerem 
legalmente no país, tornando possível a emissão de certidões de nascimento fora dos cartórios, em lugares 
onde não tenha cartórios de registro civil. Este projeto teve como motivação campanhas governamentais sobre 
o registro de nascimento e dados do Instituto Brasileiro de Geogra! fia e Estatísticas (IBGE) sobre o número de 
crianças sem registro no ano de 2009, o qual atingiu 248 mil. Outra motivação foi a lei brasileira 6.015 de 31de 
dezembro 1973 que regulamenta os registros públicos e permite a utilização de dispositivos mecânicos para 

escrituração dos livros. Quando a lei foi criada os mecanismos para se realizar um registro automatizado eram 
poucos e de custo elevado. Com os recursos computacionais existentes e a popularização da internet o registro 
automatizado ficará mais rápido e seguro, facilitando os trabalhos dos escrivães. Para realizar este projeto, 

considera-se dois personagens cruciais, que são os cartórios e as leis atuais do país. Nos cartórios, serão 
identificadas quais as dificuldades encontradas para atender a maioria da população. Na legislação atual, serão 
pesquisadas as leis que possibilitam informatizar o processo e as propostas de mudanças nas leis atuais para 

adequar o processo eletrônico. As informações serão coletadas em cartórios, hospitais e órgãos públicos da 
região, em forma de amostragem em estabelecimentos da cidade de Uberaba-MG. Com a aprovação de 
utilização do projeto proposto pelos órgãos competentes , espera-se reduzir, ou até extinguir, a indigência; 
trazer maior confiabilidade nos dados com pesquisas online; controle da taxa de natalidade, reduzir os custos 
para os cartórios de registros na execução do serviço deixando disponíveis todos os registros realizados para os 
21 mil cartórios existentes atualmente e reduzir as fraudes com novas documentações e/ou exploração 
eleitoral. Com a informatização deste processo, propõem-se auxiliar a resolver os problemas encontrados com a 

emissão de certidão de nascimento existentes em nosso país, pois serão identificadas as deficiências e os 
problemas decorrentes do modelo atual, que utiliza-se de tecnologias ultrapassadas. 
 
Palavras-chave: certidão de nascimento; cartório; registro civil. 

 
Área de Conhecimento: Outra. 
 

 



 
 

 

 218 

O002 - Uma análise técnico-administrativa sobre arquiteturas de redes wireless 
 
 
Apresentador:  OLIVEIRA, Gustavo Fontoura de  
Orientador:  LOPES, Luciano 

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 

Este trabalho apresenta a descrição de um comparativo entre duas tecnologias de redes sem fio (wireless) 
utilizando padrões IEEE diferentes, mas com o mesmo objetivo, oferecer conectividade para uso doméstico, 
empresarial e em hotspots (pontos de acesso sem fio abertos). A grande quantidade os acessos a internet 
através de redes sem fio fez crescer o lançamento de tecnologias e dispositivos de acesso cada vez melhores, e 

diante disto surgiram as redes com padrão 802.11 e 802.16. A metodologia utilizada trata-se de uma pesquisa 
tecnológica e de campo, que se baseou na no estudo das tecnologias em questão e inclusive dos passos na 
realização de um projeto novo, mas já implantado no Brasil. Por acreditar na importância destes testes e 
projetos, este trabalho descreve os conceitos de redes sem fio (wireless) bem como as vantagens de uma 
mudança do atual padrão de tecnologia utilizada para a nova evolução Wi-Max que vem sendo implantada. 
Consideramos que nesta era moderna, as redes sem fio se tornaram mais que uma comodidade, passando a 
necessário em determinados momentos. Por ser necessidade, o trabalho mostra resultados de comparações 

entre as duas tecnologias a nível de preço, acessibilidade, raio de atuação, disponibilidade, melhor desempenho 
e vários outros comparativos técnicos na administração das tecnologias. 
 

Palavras-chave: redes sem fio; wireless; melhor desempenho. 
 
Área de Conhecimento: Outra. 
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O003 - Projeto Interdisciplinar: fabricação de geléia com aproveitamento de 

resíduos de frutas 
 
 

Apresentador:  SANTOS, Alisson Régis Rodrigues dos 
Orientador:  JERONIMO, Marlene 
Demais Autores: PEREIRA, Rafaella Eustáquia Monteiro 

Instituição: Instituto Federal do Triângulo Mineiro 
 
 

O Projeto Interdisciplinar foi uma forma encontrada de se aplicar o conhecimento adquirido pelos alunos do 
curso superior de Tecnologia em Alimentos durante o semestre decorrido. O projeto esta em andamento desde 
o segundo semestre do ano passado (2009) vem apresentando grandes resultados, tanto pelo empenho de 
alunos como pelos dados alcançados.O presente resumo é referente aos últimos resultados obtidos pelos alunos 
da terceira turma de tecnologia em alimentos do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. O trabalho visava uma 
forma de se aproveitar os resíduos de frutas, que por muitas vezes é descartado pelas indústrias, a forma 
encontrada foi a criação de uma geléia mista, levando-se em consideração as discilplinas de: Gestão de 

Sistemas Agroalimentares; Química de Alimentos; Aditivos Alimentares; Tecnologia de Frutas e Hortaliças; 
Estatística Básica; Microbiologia de Alimentos e Segurança no Trabalho. O processamento da geléia foi feito na 
agroindustria do IFTM, onde os alunos observaram os riscos envolvidos, além de fazerem uma análise 
microbiológica da mesa de processamento das frutas. Houve o processamento de duas geléias, diferenciadas 

em relação a pectina utilizada, natural e artificial. Houve depois uma análise sensorial das mesmas feita por 
alunos do IFTM, e uma análise microbiológica e de mercado dos produtos. Os cálculos da análise sensorial e 
intenção de compra foram feitos manualmente pelos alunos e conferidos pelo programa ASSISTAT. Em relação 

ao processamento da geléia houve uma maior aceitação, em percentual, da geléia com pectina natural, contudo 
não houve variância significativa entre os dados de acordo com o ANOVA. As observações em relação aos riscos 
do ambiente do trabalho revelou que existe uma pequena desorganização do ambiente. As análises 
microbiológicas revelaram que a mesa e o produto não possuem contaminações. A análise de mercado 
demonstra que existe interesse de compra pelos consumidores das geléias produzidas, sendo a 
preferênciamaior pela com pectina natural. Pode-se concluir que as metas propostas pelo interdisciplinar foram 

alcançadas, tanto para a aplicação do conhecimento adquirido como para a produção do produto a base de 
resíduos de frutas. Fica como sugestão de melhorias para o produto desenvolvido um aperfeiçoamento na hora 
de se fazer a análise sensorial, para averiguar se existe ou não diferença significativa entre os produtos. 
Quanto à proposta de se fazer projetos como este, de integração dos conteúdos curriculares, percebe-se que foi 
de grande valia, trazendo aos alunos motivação e novas perspectivas do curso, pois os coloca dentro de um 
cotidiano de trabalho no qual futuramente eles estarão inseridos. 

 

Palavras-chave: geléia de frutas; pectina natural e artificial; interdisciplinariedade. 
 
Área de Conhecimento: Outra. 
 
 


