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CSA001 - Apartamentos contemporâneos: levantamento e análise das propostas 

construídas em Uberaba 
 

Apresentador: GUIMARAES, Camila Ferreira 

Orientador: BENEVENTE, Varlete Aparecida 

Instituição: Universidade de Uberaba 

 

O trabalho a ser apresentado está inserido em uma pesquisa que visa a catalogação e análise de 

plantas de apartamentos acima de cinco pavimentos produzidos pela iniciativa privada em Uberaba, 

durante os anos de 2000 a 2010. Configurando-se um banco de dados que permitirá o acesso a 

informações sistemáticas desses edifícios, possibilitando analises comparativas futuras e auxiliando 

no estabelecimento de diretrizes projetuais que poderiam ser seguidas em projetos novos para 

apartamentos. O estudo e análise do material levantado permitem avaliar o impacto desses edifícios 

dentro do cenário urbano, assim como as leituras preliminares das plantas possibilitam associar a 

solução espacial ao modo de vida dos indivíduos e suas relações com os espaços habitados. Revisão 

bibliográfica; coleta de material relativo a produção de apartamentos entre 2000 e 2010; 

sistematização inicial do material coletado e configuração de um banco de dados; levantamento de 

técnicas de análise de apartamentos; realização de leituras preliminares das plantas dos 

apartamentos; organização geral dos resultados obtidos e conclusões; disponibilização dos 

resultados obtidos. A coleta do material para análise consistiu em visitas a Prefeitura Municipal de 

Uberaba onde se obteve a relação dos edifícios construídos nesse período. Essa relação foi separada 

em quatro diferentes listas. Através dessa separação nota-se que os edifícios de apartamento 

construídos em Uberaba não ultrapassam os dezenove pavimentos e a maioria dos arquitetos 

responsável pelos projetos possui escritório na própria cidade de Uberaba. Foi feito o mapeamento 

dos edifícios dentro da cidade de Uberaba o que permitiu estabelecer uma visão contextual do 

crescimento vertical da cidade em relação à habitação. A maioria desses edifícios está localizada em 

bairros centrais, dotados de infraestrutura. A leitura preliminar das plantas coletadas permitiu 

identificar que a configuração espacial de toda amostra, segue a compartimentação funcional dos 

cômodos, segunda a tripartição em zonas estanques, não incorporando no seu desenho alterações 

que pudessem atender as novas demandas dos modos de vida atuais. Os resultados obtidos, até o 

momento, confirmam estudos anteriores que concluem que o que se constrói como espaço 

doméstico é cada vez menor e permanece com usos confinados em ambientes estanques, 

organizados em zonas funcionais formuladas para as casas burguesas francesas do século dezenove 

que continua sendo reproduzido sem reflexão, opondo-se às transformações comportamentais e 

novas possibilidades oferecidas pelo desenvolvimento tecnológico e popularização de equipamentos 

confirma a tendência de sobreposição de funções não planejadas no espaço doméstico. No entanto,a 

riqueza do material obtido, recomenda análises mais profundas das plantas, a partir da comparação 

desse produto produzido em outras cidades,já que a pesquisa revela que a grande maioria das 

empresas responsáveis são de outras cidades ou mesmo de outros Estados do Brasil. 

 

Palavras-chave: apartamentos; modos de vida; mercado imobiliário. 
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CSA002 - Avatar e o cinema 3D: as primeiras impressões dos jovens espectadores 
 

 

Apresentador: GALVÃO, Ubirajara de Almeida 

Orientador: CARVALHO, Elisa Muniz Barreto de 

Demais Autores: PRADO, Olívia Ribeiro do; RODRIGUES, Marco Aurélio; FONSECA, 

André Azevedo da 

Instituição: Universidade de Uberaba (UNIUBE) 

 

 

O presente trabalho empreende um estudo para compreender as reações emocionais manifestadas 

em um grupo de jovens ao assistir o filme Avatar, de James Cameron, bem como para analisar o 

significado do que é real e o que é o virtual para eles. Assim, procuramos estudar o contexto 

histórico cultural onde o filme está inserido, as técnicas de produção, o roteiro e as inovações 

tecnológicas empregadas para provocar fascínio do público. Nossa abordagem metodológica foi 

calcada em quatro pontos essenciais: 1) primeiramente, empreendemos uma pesquisa bibliográfica 

sobre o contexto histórico onde o filme se situa; 2) em seguida, empreendemos uma leitura 

semiótica sobre elementos do roteiro e da produção do filme, identificando signos relevantes 

emitidos na mensagem da obra; 3) em terceiro lugar, efetuamos uma análise sobre as inovações 

tecnológicas usadas na produção; 4) por fim, efetuamos uma pesquisa de opinião sobre as 

sensações experimentadas pelos jovens ao assistir ao filme. Através da perspectiva da pesquisa de 

recepção, notamos que os jovens, apesar de terem consciência de que o filme é de ficção, não 

estabelecem, em termos de debate político, qualquer diferença entre a vida real e o imaginário 

representado no filme. Mais do que mera alegoria, o filme foi interpretado como um retrato fiel de 

um estado de espírito que supostamente representa tudo aquilo que eles sentem em relação à 

vinculação espiritual do mito do bom selvagem com a natureza. A estrutura da jornada do herói no 

roteiro, a simbologia onírica da produção e a imersão em 3D proporcionada pelas novas tecnologias 

provocaram um fascínio que favoreceu a ideia de que o filme é uma espécie de “realidade 

aumentada”. Percebemos, nos depoimentos, que os jovens logo se identificaram com a raça Na'Vi 

em todos os seus aspectos, incluindo o planeta Pandora. Diversas características do filme são 

idealizadas e sentidas por eles, como contato físico e espiritual com a natureza e com outros seres e 

a conexão direta com uma divindade superior.  

 

Palavras-chave: cinema; estudos de recepção; cinema 3D. 
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CSA003 - Análise sobre fenômeno da convergência em redes sociais que migram 

para apenas uma plataforma 
 

 

Apresentador: COSTA, Bruno Augusto da 

Orientador: OLIVEIRA, Luís Fernando Ribeiro de 

Instituição: Universidade de Uberaba 

 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a convergência de Redes Sociais e a sua contribuição para o 

navegador no hiperespaço. É comum encontrar uma Rede Social em funcionamento com outra, no 

entanto cada qual possui um perfil técnico e também um público específico. Como esta convergência 

ocorre e quais os impactos para a qualidade da navegação, já que ela influência na mesma. 

Propomos pesquisar o navegador focado em Rede Social Rockmelt, e as redes Facebook, Twitter, 

Tumblr e Formspring. Percebe-se que quanto maior a facilidade em convergir, maior sua 

popularização. Uma vez que os usuários possuem uma busca por agilidade, mas também número de 

atualizações. Por meio do trabalho é possível racionalizar os hábitos e práticas nas Redes Sociais, 

ofertando conhecimento prático e teórico de uma tendência crescente e específica na internet. As 

Redes Sociais no ambiente virtual conquistaram nos últimos anos, popularidade, obtendo, 

reconhecidamente, números altíssimos de usuários com tempo online recorde. Nesse sentido é de 

extrema importância analisar os seus efeitos, como também sua estrutura de linguagem e 

codificação. Um destes aspectos, que é inclusive técnico são as convergências das Redes Sociais. 

Muitas destas redes se comunicam por meio de plataformas específicas enriquecendo o ambiente 

virtual, promovendo maior interação, como também agilidade. Diversos aplicativos e modelos já 

foram desenvolvidos. As Redes Sociais possuem, inclusive, formatos especiais para telefones 

remotos e outros aparelhos eletrônicos. Outro aspecto importante são as redes sociais dentro de 

outra rede social. Um exemplo bastante descritivo é navegador Rockmelt lançado recentemente, por 

meio do Facebook ele interage com praticamente qualquer rede ou site, ofertando inclusive 

atualizações simultaneamente a eles. E o Facebook, por sua vez possui aplicativos de convergência 

com o Twitter e o Tumblr.  

 

Palavras-chave: redes sociais; internet; convergência. 
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CSA004 - Análise sobre o Programa Laboratorial de Rádio Viva a Noite e a 

influência no comportamento dos alunos envolvidos 
 

 

Apresentador: FERREIRA, Thiago Henrique Freitas 

Orientador: OLIVEIRA, Luís Fernando Ribeiro de 

Demais Autores: SILVA, Mariaurea Machado 

Instituição: Universidade de Uberaba 

 

 

Esse trabalho visa analisar o programa laboratorial de rádio nomeado Viva a Noite. Idealizado por 

alunos do 7º período, o programa está locado dentro do Projeto WebCom Radio e Tv, com a 

colaboração esporádica de alunos de outros períodos do curso de Comunicação Social da 

Universidade de Uberaba. O programa “Viva Noite” tem formato “Tallk Rádio,” é um programa 

jornalístico e de entrevistas ao vivo. Com um estúdio exclusivo para transmissão em tempo real, o 

programa “Viva Noite” pode ser ouvido em dois endereços eletrônicos: no site da universidade 

(www.uniube.br) e pelo site do curso (www.comunicação.uniube.br) e, pela frequência analógica, 

87,9 na Radio Metropolitana FM, que é uma rádio comunitária. O programa valoriza entrevistas com 

professores, alunos, ex-alunos, e contempla às produções dos alunos de radiojornalismo. O 

programa “Viva Noite” proporciona ao acadêmico agregar conhecimentos que são exigidos pelo 

mercado de trabalho, desenvolver o domínio da linguagem radiofônica através de programas ao vivo 

e, também tarefas correlatas, como por exemplo, produção, entrevistas, locução e edição. O desafio 

de conciliar à apresentação do programa “Viva Noite” com as obrigações acadêmicas e o trabalho é 

motivado pelo processo de aprendizagem que o meio oferece. Vivenciar a elaboração de pauta, 

captação e edição de um programa ao vivo é uma realidade exigida pelo mercado de trabalho e o 

programa “Viva Noite” favorece tais nuances. Diferente do programa gravado, o ao vivo requer 

maior habilidade de improvisação e bagagem cultural. Por isso, a pesquisa é necessária para quem 

faz apresentação do programa “Viva a Noite”. A prática da locução, em tempo real, não é uma 

prática usual nas universidades brasileiras, mas na Universidade de Uberaba, presenciamos algumas 

mudanças em nosso comportamento como alunos, principalmente no que diz respeito à 

responsabilidade com a matéria e com o programa. O medo da crítica feita por terceiros, talvez seja 

o item que mais chama nossa atenção, porque ninguém quer errar. 

 

Palavras-chave: transmissão ao vivo; Viva a Noite; projeto laboratorial. 
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CSA005 - Uma análise sobre a transmutação do meio radiofônico analógico para o 

meio digital  
 

 

Apresentador: RODRIGUES, Alex Gonçalves 

Orientador: OLIVEIRA, Luis Fernando Ribeiro de 

Demais Autores: NASCIMENTO, Raíssa Cândida do 

Instituição: Universidade de Uberaba 

 

 

Este trabalho pretende compreender as mudanças que ocorrem com a transferência do meio 

radiofônico analógico para o digital, como por exemplo, se o formato permanece como no meio 

analógico ou se há mutações significativas e se há realmente dificuldade em fidelizar ouvintes. 

Apesar de o assunto despertar ainda poucos adeptos para discussão, tentaremos através da análise 

empírica produzir algum material que sirva de apoio para dar sequência à pesquisa. Através de um 

programa chamado: “Click’Diário”, produzido e apresentado por alunos do curso de comunicação 

social da Universidade de Uberaba analisamos o processo de transmutação desse meio analógico 

para o digital.  Os alunos envolvidos no projeto têm capacitação em radiojornalismo e projetos em 

rádio, e isso facilita a análise. Durante o primeiro semestre de 2011, o programa foi ouvido através 

do portal da comunicação. O Programa Click Diário em nossa opinião tem alcançado o objetivo de 

proporcionar ao aluno a prática do exercício da profissão. Sendo apresentado ao vivo pelo Portal da 

Comunicação e recentemente pelo site institucional da Universidade de Uberaba. Com a criação das 

redes sociais, o programa consegue abranger público de várias faixas etárias. Através da 

perspectiva da pesquisa de recepção, notamos que o meio digital enfrenta grandes dificuldades para 

tornar-se conhecido, mas com o uso das redes sociais há uma facilidade na divulgação e agregação 

de ouvintes. O meio analógico conta com uma vantagem, que é a obrigatoriedade de o ouvinte 

passar pelo dial do rádio e, isso facilita a percepção e detecção do meio pelo usuário. Percebemos, 

que as rádios estão na internet, e isso é uma realidade. Hoje são mais de um milhão de emissoras 

na grande rede. Esse número é justificado pela facilidade de se obter uma rádio online. Os critérios 

para adquirir uma Webrádio são bem diferentes de uma emissora analógica, pois os custos de 

aparelhagem e a complexa aquisição de outorga de uma rádio convencional são gigantescos. Já uma 

rádio na web pode ser improvisada com apenas um computador, microfone, internet e um provedor, 

que é gratuito. No programa: Cick’Diário a dificuldade de “mostrar” a rádio, item que foi citado 

acima, foi minimizada com a utilização das redes sociais, twitter, facebook, twitcam. Iniciamos 

nossas contas com poucos usuários em nossa network, e hoje contamos com 930 seguidores no 

facebook, 320 seguidores no Twitter. Esse é o primeiro passo que demos para estabelecer 

parâmetros e ter como núcleo pesquisável, nossos próprios ouvintes. Como a pesquisa está em 

curso, nossa próxima etapa é propor uma linguagem diferente daquela utilizada pelo meio analógico 

e compreender possíveis transformações. 

 

Palavras-chave: rádio analógico; webrádio; redes sociais. 
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CSA006 - Análise da plataforma Lattes e a proposição de um aplicativo 

multimidiático que dê suporte para postagens não textuais 
 

 

Apresentador: BORGES, Thiago Silva 

Orientador: OLIVEIRA, Luís Fernando Ribeiro de 

Instituição: Universidade de Uberaba 

 

 

Este trabalho consiste em uma análise empírica da Plataforma Lattes (cnpq.lattes.br), que é a base 

de dados de currículos disponibilizados pela Internet. Percebemos que a proposição de um aplicativo 

de apoio chamado, portfólio digital, para quem precisa postar material multimídia agregaria valor e 

tornar público este tipo de produção. Profissionais como jornalistas, publicitários e outros que têm 

como base, material multimídia, seriam amplamente beneficiados com o portfólio digital. Nossa 

abordagem tem como base à percepção crítica em pesquisas feitas na Plataforma Lattes e postagens 

de informações na mesma, principalmente nos campos destinados à postagem de material 

multimídia. Propomos para esta pesquisa, dentro da disciplina “Jornalismo Digital” do Curso de 

Comunicação Social da Universidade de Uberaba, uma análise na Plataforma Lattes Utilizando quatro 

(4) critérios de avaliação: 1) Navegabilidade; 2) Usabilidade; 3) Nível de informação; 4) 

Acessibilidade. Notamos que as pesquisas de publicações bibliográficas, que são feitas na Plataforma 

Lattes, como por exemplo, os títulos e os resumos postados atendem perfeitamente ao pesquisador. 

Até porque, são textos pequenos de textos maiores, ou seja, é possível vislumbrar um fragmento do 

todo. Quando, porém, pesquisamos nos campos de produção técnica e produção artística, o mesmo 

não é capaz de atender às expectativas do pesquisador. Um texto não é capaz de reproduzir uma 

música, um vídeo, um documentário, etc. A produção fica incompleta. Profissionais multimídia ficam 

prejudicados, pois a base de suas produções ultrapassa o papel. Propomos, então, um aplicativo ou 

um pequeno site, personalizado, com todas as produções em fotografia, áudio, vídeo e outras. Com 

este portfólio digital, construído numa plataforma gratuita chamada Wix.com, conseguimos 

maximizar nossas informações profissionais, equiparando às informações em texto disponibilizadas 

no currículo Lattes. Para que isso aconteça é só digitar o endereço do portfólio no campo destinado 

aos links. Percebemos, nos depoimentos, de alguns alunos, que a Plataforma Lattes é intuitiva e sua 

navegabilidade é tranquila. Os alunos apontaram também, que o site provoca um bem-estar quando 

se pesquisa, portanto, a usabilidade proposta por Jakob Nielsen foi atingida. Quando, porém, os 

alunos chegaram aos dois últimos critérios de avaliação, ficou claro que o nível de informação, 

principalmente quando a pesquisa é sobre produção técnica e produção artística é ineficiente. A 

utilização de um suporte multimídia é capaz de endossar o que está em texto na plataforma.  

 

Palavras-chave: portfólio digital; multimídia; currículo Lattes. 
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CSA007 - O trabalho profissional do Assistente Social no Programa de Inclusão 

Social do Egresso do Sistema Prisional – PRESP – no Município de Uberaba-MG 
 

 

Apresentador: ANDRADE, Mariana Cristina Rodrigues de 

Orientador: OLIVEIRA, Ana Paula de 

Instituição: Universidade de Uberaba 

 

 

A pesquisa aborda o trabalho profissional do Assistente Social no Programa de Inclusão Social do 

Egresso do Sistema Prisional – PrEsp – no município de Uberaba-MG, com o objetivo de analisar 

esse contexto com o projeto ético-político da profissão, compreender o sistema de prevenção à 

criminalidade e explicitar as demandas atendidas pelo programa, a partir da parceria entre Instituto 

Elo (OSCIP) e o Governo de Minas Gerais. A relevância deste estudo é a produção de conhecimento 

na área das ciências sociais aplicadas, com uma visão de totalidade dos sujeitos sociais, os quais 

sofrem a violação dos direitos humanos, a dificuldade de inserção no mercado formal de trabalho e 

as contradições da atual conjuntura neoliberal. Assim, está sendo utilizada a pesquisa bibliográfica, 

exploratória e de campo, com abordagem qualitativa e entrevista semi-estruturada com o 

profissional do Serviço Social, proporcionando uma discussão reflexiva sobre os fenômenos da 

violência e criminalidade que envolvem a realidade social dos egressos do sistema prisional e seus 

familiares. A temática ora apresentada, com resultados parciais, demonstra que há fatores de riscos 

que favorecem a criminalização, tais como tráfico de drogas, dependência química, dentre outros. 

Desta forma, as demandas atendidas no PrEsp estão relacionadas à vivência dos egressos no 

sistema carcerário, maus-tratos, desumanização, falta de acesso a bens e serviços comunitários, 

desinformações sobre direitos sociais, sofrimento da família pela condição de vida do egresso, etc.. 

Ao invés da aplicação da política repressiva, os fatores de proteção, previstos pelo referido 

programa, são materializados a partir das ações para efetivação da cidadania dos egressos do 

sistema penitenciário, buscando evitar sua reincidência ao crime. Portanto, a implementação das 

políticas do sistema de defesa social - sistema prisional, sistema de prevenção à criminalidade e 

sistema sócio-educativo - coloca a necessidade de ações intersetoriais, participação efetiva da 

comunidade no exercício do controle social e fortalecimento dos direitos dos sujeitos atendidos e 

seus familiares. Considerando que um dos princípios do projeto ético-político do Serviço Social 

baseia-se no “empenho da eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à 

diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças”, há 

de se pensar que os profissionais que atuam na prevenção terciária se deparam constantemente 

com a dificuldade de efetivar ações que reduzam os impactos do sistema prisional, pois os egressos 

carregam o estigma dos antecedentes criminais. Neste sentido, o Assistente Social assume uma 

postura crítica e propositiva de enfrentamento das expressões da questão social, em defesa da 

dignidade humana e justiça social, contrapondo-se à desigualdade social legitimada pelo sistema 

capitalista. 

 

Palavras-chave: sistema de prevenção à criminalidade; PRESP; trabalho profissional do assistente 

social. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas. 

 

 



 
 

 

 129 

CSA008 - O direito do cidadão à realização da eutanásia na democracia 

constitucionalizada brasileira 
 

 

Apresentador: BAPTISTUTA, Júlia Garcia 

Orientador: CAMPOS, Roberta Toledo 

Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 

Instituição: Uniube 

 

 

No Estado de Direito Democrático Brasileiro (artigo 1º, caput, CRFB/88), uma decisão só é legítima 

se for produzida, via Devido Processo Constitucional (artigo 5º, inciso LV, CF/88), que viabilizará aos 

cidadãos a construção do conteúdo do seu direito fundamental à vida digna e, se for a sua vontade, 

o exercício da eutanásia. Faz-se imprescindível uma análise crítica da titularidade do direito 

fundamental à vida digna, investigando-se quem é o titular desse direito e consequentemente do 

direito à eutanásia. Na constitucionalidade democrática brasileira será possível restringir o direito à 

eutanásia somente aos cidadãos que se encontram em estado terminal e em terrível sofrimento? Ou 

a Constituição Federal Brasileira garante que todo cidadão tem o direito de requerer a execução da 

eutanásia como forma de garantir o direito líquido e certo à vida digna? Nesta pesquisa, foi utilizado 

como método de pesquisa científica o método hipotético-dedutivo-crítico, que busca, a partir de 

lacunas existentes no conhecimento, a elaboração de hipóteses passíveis de testificação. Se a 

hipótese escolhida não for falseada, tem-se a sua corroboração, que não excederá o nível do 

provisório, já que sempre estará sujeita à sua falseabilização. É por esse método que se buscará um 

questionamento crítico acerca da titularidade do direito à eutanásia a fim de se compreender se todo 

e qualquer cidadão brasileiro poderá exercer esse direito via Devido Processo Constitucional. No 

contexto da democracia brasileira, a vida não pode mais ser interpretada em uma acepção 

puramente jurídico-biológica (fecundação do óvulo/nidação/nascimento/morte). É muito mais que 

isso. O ser humano é o titular de todos os direitos fundamentais assegurados pela Constituição da 

República e, por isso, ele tem o direito de participar da construção de uma decisão que lhe autorize 

ou não a prática da eutanásia, desde que essa decisão seja legítima. Na atual ordem jurídica, todo 

cidadão é co-autor e destinatário de seus direitos fundamentais, razão pela qual cabe a ele fiscalizá-

los e reconstruí-los. E é a partir dessa compreensão teórica que se pode concluir que todo cidadão 

pode discutir o seu direito à eutanásia em um amplo espaço procedimental de discursividade 

garantido pela instituição do Processo constitucionalizado. Não há qualquer impedimento 

constitucional para a discussão, construção e implementação do direito à eutanásia por qualquer 

cidadão brasileiro.  
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CSA009 - Os direitos trabalhistas do condenado preso na democracia brasileira 
 

 

Apresentador: CARVALHO, Ana Laura 

Orientador: ROBERTA Toledo Campos 

Bolsa: PIBIC 

Demais Autores: MAUAD, Larissa Sousa 

Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 

Órgão Financiador: UNIUBE 

 

 

Trata-se de pesquisa que se destinou a uma abordagem constitucional, penal e trabalhista dos 

direitos trabalhistas do preso na democracia constitucionalizada brasileira (artigo 1º, caput, CF/88). 

A Lei de Execução Penal Brasileira (Lei n° 7.210/84) limita a aplicação de vários direitos trabalhistas 

ao condenado preso por entender, com respaldo na legislação trabalhista (Consolidação das Leis do 

Trabalho), que a relação de trabalho não configura relação de emprego, delineando, inclusive, as 

diretrizes principais que afastam essa relação (artigo 28, § 2º, LEP). De acordo com a CLT, a relação 

de trabalho do preso não configura relação de emprego porque ausentes alguns dos requisitos 

necessários para a sua caracterização, como o elemento volitivo do contratado e a relativa liberdade 

de dispor do trabalho. Ademais, sustenta-se que a relação de trabalho do preso não configura 

relação de emprego devido ao caráter educativo, pois é um dos instrumentos estatais para reeducar 

o preso para a vida em sociedade e conta com a remição para reduzir-lhe a pena (art.126 da LEP). A 

pesquisa também analisou como os direitos sociais fundamentais constitucionais (artigos 6º e 7º da 

CF/88) devem ser considerados e implementados perante o atual marco teórico do Estado 

Democrático de Direito. Entretanto, não possui qualquer importância saber se o trabalho do preso 

configura ou não relação de emprego, regida pela CLT, pois o preso, ao trabalhar, possui os direitos 

fundamentais trabalhistas previstos no artigo 7° da Constituição Federal. Assim, diante da 

Constituição da República Brasileira, a qual proíbe qualquer distinção entre o trabalhador livre e 

aquele que se encontra encarcerado, evidente o direito ao trabalho do preso como direito 

fundamental, essencial para a efetivação da dignidade humana, fundamento basilar do Estado 

Democrático de Direito. O questionamento sobre a constitucionalidade de tal tema teve como ponto 

de partida o estudo crítico e analítico sobre a liquidez e certeza dos direitos sociais fundamentais do 

condenado preso, discutindo, inclusive, o cabimento do Mandado de Segurança para proteção 

desses direitos. 
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CSA010 - A nova escola jurídica brasileira: concepção e prática 
 

 

Apresentador: GUIMARAES, Felipe Arantes 

Orientador: OLIVEIRA, Julio Cesar de 

Bolsa: PIBIC-UNIUBE 

Instituição: Universidade de Uberaba 

 

 

Devido aos problemas sociais decorrentes da marginalização e da exclusão social das camadas 

populares, observa-se nas últimas décadas a eclosão de diversos estudos referentes aos 

movimentos sociais. No Direito, destaca-se o trabalho teórico e prático da Nova Escola Jurídica 

Brasileira (NAIR) que procurou dar respostas jurídicas aos movimentos sociais de seu tempo. Nesse 

sentido, a pesquisa “A Nova Escola Jurídica Brasileira: concepção e prática”, visa focalizar a 

trajetória histórica da NAIR, bem como problematizar os seus referenciais teóricos, metodológicos e 

práticos.Visando atingir aos objetivos definidos pela pesquisa recorreu-se a diversas fontes de 

pesquisas, em particular as textuais. No que tange a essas fontes procurou-se focalizar concepções 

teóricas da NAIR e como elas foram lidas, incorporadas e/ou criticadas no âmbito jurídico e pela 

imprensa.Para que o aluno bolsista pudesse cumprir as etapas estipuladas no projeto, coube ao 

professor orientador auxiliá-lo na organização da pesquisa. Desse modo, foi possível mapear e 

catalogar as fontes, realizar a leitura bibliográfica referente ao tema, definir as categorias de 

análise, bem como aplicar os conteúdos estudados aos dados que foram coletados. No decorrer do 

primeiro ano de vigência da pesquisa, também foi possível divulgá-la por meio de apresentação de 

pôster, comunicação oral e palestras em eventos científicos. A pesquisa tem como recorte 

cronológico as décadas de 1980 e 1990, momento histórico marcado, de um lado, pela crise do 

Positivismo Jurídico enquanto doutrina que buscava a separação do direito natural do direito positivo 

e que prega o direito como norma categoricamente codificada; por outro lado, pela má distribuição 

de renda, corrupção de todos os poderes e o florescimento de movimentos sociais que buscavam 

soluções para os seus problemas que, na maioria das vezes, acabavam se consubstanciando em 

formas de Pluralismo Jurídico. Nesse sentido, fundada na década de 1980 por Roberto Lyra Filho, a 

NAIR surge durante o processo de redemocratização do Brasil ao constatar que os movimentos 

sociais não representados nas instituições oficiais do Estado necessitavam de apoio jurídico, visando 

por fim à Ditadura Militar e atender demandas emergentes como a Anistia, a Reconstitucionalização, 

Combate a Lei de “Segurança Nacional” e Diretas Já. Na década de 1990 até os dias atuais, a NAIR 

passou a ter sua teoria e sua prática aprimoradas na linha de pesquisa “Pluralismo Jurídico e Direito 

Achado na Rua” do Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos da Faculdade de Direito da 

Universidade de Brasília. Portanto, a contribuição da NAIR para a ciência jurídica consiste na 

composição de novos referenciais teóricos e práticos para superar o Positivismo Jurídico, e construir 

uma sociedade democrática e plural, visto que o diálogo entre Direito e movimentos sociais é a 

alternativa para promover justiça. 
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CSA011 - Percepção da população pelotense sobre o estatuto do idoso e o 

tratamento da sociedade em relação às pessoas idosas 
 

 

Apresentador: SANTOS, Christiane Rickes da Rosa 

Orientador: HENNING, Ana Clara Correa 

Bolsa: Anhanguera Educacional/ S.A. 

Instituição: Anhanguera Educacional Pelotas/RS 

 

 

A questão da proteção jurídica aos idosos no Brasil é um tema recorrente tanto em discussões 

acadêmicas quanto em informações na mídia. Muitas vezes, o tratamento dispensado a essa parcela 

da população possui a marca da violência física ou psíquica. A fim de combater tais práticas, o 

Estatuto do Idoso prevê diversas normas que procuram garantir a integridade dessas pessoas. 

Entretanto, a eficácia desses regramentos resta comprometida por diversos fatores: a morosidade 

da justiça, o descaso da sociedade, a ineficiência das políticas públicas. Assim, torna-se importante 

investigar e identificar o grau da percepção local sobre esses aspectos, correlacionando-a com a 

relativa ineficácia dessas regras jurídicas e, ao fim, retornando à sociedade os conhecimentos 

jurídicos relacionados ao tema.  A pesquisa bibliográfica e jurisprudencial foi realizada nos primeiros 

estágios da investigação, sendo necessária para a percepção da importância de um tratamento legal 

diferenciado aos idosos. A investigação teórica sobre a violência que tais pessoas sofrem é 

relacionada com a pesquisa empírica. Aplicou-se o instrumento de pesquisa quantitativa – 

questionário de perguntas fechadas - no mês de setembro, em 100 (cem) entrevistados da 

população local, estratificados por sexo, bairros, escolaridade e faixa etária. Com base na coleta de 

dados da pesquisa de campo quantitativa, foi possível verificar que a população local considera o 

tratamento da sociedade para com idosos entre ruim e regular, e aproximadamente 80% dos 

entrevistados responderam positivamente a respeito da existência do Estatuto do Idoso. Já quanto 

ao conhecimento sobre a Secretaria da Cidadania, quase metade dos entrevistados afirmam dela 

não possuir ciência. Importante aspecto a ser considerado pelas autoridades, pois de nada adianta 

possuir políticas públicas se estas não forem de conhecimento dos cidadãos. Formalmente, o Brasil 

está bem estruturado no que ser refere à existência de leis para proteção dos idosos. A modificação 

do tratamento dispensado às pessoas idosas, a fim de ter mais cuidado e respeito, nada mais é do 

que cumprir com o princípio universal e inerente a qualquer ser humano: da Dignidade da Pessoa 

Humana. No entanto, ao detectarmos que quase cem por cento dos entrevistados admitiram ter 

conhecimento de algum caso de maus-tratos a idosos, concluímos que tal Princípio não está 

efetivado. Há necessidade de revisão dos conceitos de ser humano e família, principalmente quando 

observamos os locais em que presenciaram tais agressões - lar deveria ser de aconchego e 

promoção do bem estar da pessoa idosa. Incoerente se mostra o tratamento com os idosos na 

atualidade, pois a humanidade trilhará o caminho da vida, chegando à longevidade. Logo, aspecto 

relevante seria a educação da população sobre os regramentos do Estatuto do Idoso e a realização 

de planos de ação que contemplem na prática da proteção às pessoas idosas. 
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CSA012 - A importância da auditoria governamental no controle e processamento 

da despesa pública 
 

 

Apresentador: FERREIRA, Cláudio Henrique 

Orientador: RÊGO, Paulo Sérgio 

Demais Autores: CRUZ, Flávio da; PETER, Maria da Glória Arrais; MACHADO, Marcus 

Vinícius Veras 
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A efetiva e constante prática da auditoria governamental mostra-se como instrumento importante 

no auxílio à gestão pública, contribuindo para o melhor desempenho e aplicação dos recursos 

públicos, assegurando a transparência dos atos executados pelo gestor público. O processo de 

auditoria governamental visa propiciar aos gestores públicos um melhor acompanhamento da 

execução dos projetos e programas de governo. Através das técnicas de análise é possível visualizar 

eventuais distorções na gestão governamental e por meio de ferramentas adequadas, fazer as 

intervenções de modo a alinhar os objetivos propostos à realização efetiva, proporcionando 

resultados satisfatórios e melhor alocação dos recursos públicos. Sua finalidade principal é 

comprovar a legalidade e legitimidade da despesa pública, tendo como base os preceitos de 

economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Por meio das 

análises dos aspectos formais relevantes no processo de execução das despesas públicas e exame 

ao cumprimento dos fundamentos legais obrigatórios através de metodologia qualitativa, aplicou-se 

uma pesquisa de natureza bibliográfica e exploratória, utilizando-se literaturas e obras do gênero na 

busca pela evidenciação do tema abordado. Identificou-se que há um fluxo ordenado das despesas e 

as delegações de competências dos gestores são claramente evidenciadas. Percebeu-se que o 

sistema de empenhamento da despesa está dentro de uma normalidade, cumprindo, portanto, os 

preceitos legais e manuais de orientação da contabilidade pública. A verificação contábil realizada 

pelo procedimento de liquidação da despesa mostrou-se regular, atendendo ao princípio da 

competência e a escrituração correta nas respectivas contas. Superado essas fases, constatou-se 

que os pagamentos seguiram a rotina pré-estabelecida na legislação pertinente, encerrando o ciclo. 

Conclui-se que a auditoria governamental exercida prévia, concomitante e subsequentemente se 

torna eficaz no momento em que consegue corrigir possíveis erros ou equívocos procedimentais 

como: fraudes, vícios, inobservância das legislações específicas e até desvios de conduta, exercidos 

por servidores ou agentes políticos no momento do processamento das despesas. Portanto, a 

auditoria em contabilidade pública constitui-se de uma ferramenta imprescindível para o bom 

desempenho organizacional e o alcance dos resultados propostos pelo gestor público, promovendo, 

principalmente, uma gestão responsável, transparente e acima de tudo, focada no atendimento do 

bem coletivo. 
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CSA013 - Princípios das relações internacionais da República Federativa do Brasil 
 

 

Apresentador: BERNARDES, Leonora de Abreu 

Orientador: FABRI, Andrea Queiroz 
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Este trabalho propõe-se apresentar os resultados das atividades do Grupo de Estudos. Os impactos 

da política externa independente na construção dos princípios do artigo 4º da Constituição Federal 

de 1988, o qual se integra ao Grupo de Pesquisa do CNPq. A constitucionalidade democrática do 

século XX. Esse grupo, composto por alunos do curso de Direito da UNIUBE, teve por objetivo 

analisar e discutir um livro sobre relações internacionais. A obra escolhida foi Desafio Inacabado: a 

política externa de Jânio Quadros de Carlos Alberto Leite Barbosa. Após a análise técnica do livro, foi 

realizado o estudo bibliográfico individual. Em cada reunião do grupo, cada aluno apresentava 

oralmente a compreensão do capítulo lido. Em seguida, havia a discussão do tema com a mediação 

da Professora. A análise técnica mostrou que o livro foi editado em português pela Editora Atheneu 

em 2007, impresso em brochura, com 247 páginas e ISBN: 9788585340131. O autor, Embaixador 

Carlos Alberto Leite Barbosa realizou seus estudos básicos em Uberaba, MG, onde nasceu, 

diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais estudou também no Instituto Rio Branco. Ao longo de 

sua carreira diplomática serviu em vários países. Em seu livro, Barbosa procura contribuir para a 

interpretação de acontecimentos que assinalaram o breve período do governo Jânio Quadros, sob o 

ponto de vista das relações internacionais, o qual terminou abruptamente pela renúncia presidencial 

em 25 de agosto de 1961. Segundo o autor, após mais de quarenta anos, o esforço de Janio 

Quadros em dar uma feição diferente à presença do Brasil no exterior evidenciava uma sensibilidade 

para as transformações internacionais. O governo procurava a interlocução com países da África e 

da Ásia que despontavam no cenário mundial. No entanto, as relações com as Américas era 

primazia. A revolução contra o governo ditatorial de Batista em Cuba, a revelação política do 

Terceiro Mundo e o adensamento das crises oriundas da guerra fria demandavam reformulação da 

política externa, em busca de tornar o país um ator principal e não apenas um espectador do 

cenário internacional. É o que o governo buscava. A interpretação de um momento político e 

diplomático do Brasil foi importante para analisar não somente a renúncia de Janio Quadros, mas 

igualmente a sua importância para o cenário internacional brasileiro e sua contribuição para os 

princípios do artigo 4º da Constituição Federal de 1988. 
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CSA014 - Do acolhimento institucional à adoção: reflexões sobre o perfil das 

crianças e adolescentes e o trabalho do Serviço Social 
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A pesquisa apresenta os aspectos históricos e legais da adoção de crianças e adolescentes no Brasil, 

a caracterização do perfil desses sujeitos em situação de acolhimento institucional no Lar da 

Caridade - município de Uberaba-MG e os limites e possibilidades da atuação do Assistente Social 

nesse contexto. Pretende contribuir para ampliar a compreensão sobre as dificuldades das crianças e 

adolescentes em serem escolhidos para a adoção, tendo como ênfase o trabalho profissional do 

Serviço Social, que busca garantir respeito aos direitos infanto-juvenis e a eliminação de todas as 

formas de preconceitos. Para fundamentação do trabalho buscou-se apreender os dados por meio da 

pesquisa quanti-qualitativa, utilizando a análise documental de 29 prontuários de crianças e 

adolescentes institucionalizados, referente ao período de agosto de 2008 a agosto de 2010, sob 

autorização e supervisão da gestora da instituição. Foi utilizada também a entrevista semi-

estruturada com duas assistentes sociais do Lar da Caridade, sendo uma representando o Serviço 

Social desenvolvido na instituição e a outra que ocupa o cargo de presidente. Mediante pesquisa 

realizada, o perfil das crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional no Lar da 

Caridade demonstrou que, no período de 2 anos, de 29 sujeitos a maioria (66%) foi do sexo 

masculino, 52% etnia negra, 76% na faixa etária entre 9 a 15 anos de idade, 17% com deficiência 

mental, 69% possuem irmãos na mesma instituição, 69% nasceram em Uberaba e 73% são filhos 

de pais solteiros. O motivo do acolhimento institucional foi por medida de proteção, a maioria por 

encaminhamento do Conselho Tutelar, pois estavam sujeitos a sofrer ou sofreram riscos de violação 

de seus direitos fundamentais e humanos, tais como o abandono (24%), negligência (14%), maus 

tratos (3%), etc. De 29 crianças e adolescentes, 31% tiveram o poder familiar destituído e estão à 

espera de uma família substituta e 56% deles têm faixa etária entre 9 a 15 anos. Observou-se que o 

processo de adoção requer um novo olhar, no que se refere à efetivação dos direitos das crianças e 

adolescentes, cujo debate está se avançando a partir do ECA/90 e da Nova Lei de Adoção - nº 

12010/09. A convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes que estão à espera de 

adoção fica dependendo do “desejo” das famílias que querem adotar. Isso porque a adoção 

brasileira está estigmatizada com um perfil padronizado de crianças que as famílias procuram, ou 

seja, recém-nascidas, brancas, saudáveis e que favoreçam a adaptação na relação entre os 

adotantes e o adotando. Entende-se que a adoção não é uma forma de negociação e para incentivá-

la é preciso que os profissionais envolvidos neste processo, especialmente o Assistente Social, 

mobilizem a população em prol da proteção integral desses sujeitos e viabilizem medidas para 

aplicar a adoção como forma de proteção, de caráter inclusivo e não discriminatório. 
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Realizada nas cidades de Sacramento e Uberaba, MG, a pesquisa partiu da observação da 

dificuldade de adaptação no cenário estrangeiro, para questionar como jovens intercambistas 

percebem e lidam com o choque cultural e o pré-julgamento de suas comunidades hospedeiras. 

Executada para a produção de um vídeo documentário (Me Conheça, Se Conheça, Brasil, col., 12 

min, 2011), a investigação teve como objetivos conhecer estas histórias e o processo de adaptação 

cultural promovido a partir do rompimento de estereótipos. Envolvendo categorias como 

diversidade, choque cultural, estereótipo, adaptação, percepção, "etnocentrismo", a pesquisa teórica 

se deu com base na Antropologia Cultural, enquanto o trabalho de campo envolveu a observação 

continuada no circuito imediato de alguns dos sujeitos investigados (uma escola de línguas, uma 

residência hospedeira e uma festa particular sacramentana) e a coleta de questionários objetivos e 

depoimentos registrados em vídeo dos sujeitos e demais envolvidos no exercício do intercâmbio, 

além de três responsáveis pelas organizações promotoras. Entre os sujeitos investigados 

constatamos que o encontro com a diversidade cultural leva os jovens intercambistas, através da 

familiarização do estranho, a tentar uma adaptação, onde alguns conseguem com facilidade e outros 

manifestam alguma resistência. O fato de estarem inseridos em uma nova sociedade com suas 

morais e costumes, e motivados pela curiosidade de desvelar o desconhecido leva este jovem a 

conquistar uma maior carga de conhecimento e a dar maior abertura ao diferente, também por esta 

razão tentam passar a estes mesmos indivíduos, percepções reais sobre seu país, dando origem a 

uma desconstrução de estereótipos que se alicerça na interação intercambiária e se concretiza na 

formação de uma nova identidade. Em um mundo de culturas tão heterogêneas, é relevante 

encontrar quem queira se arriscar a estudar, conviver e unir as nações, provocando mudanças tão 

intensas no pensamento das pessoas e no seu próprio. Para autores como Santos (2010) este 

processo é um ritual de passagem onde os participantes carregam consigo aprendizagens e o 

estabelecimento de relações afetivas (Steil, 1996) que são importantes porque, com isso, as 

pessoas sabem que podem agir sobre o mundo. É neste contexto – em que há uma mudança de 

postura onde o respeito é a base para compreensão de outra cultura – que o documentário 

resultante desta pesquisa se justifica socialmente. Ao nos conduzir por suas experiências pessoais 

marcadas por curiosidades, descobertas, receios, desafios e transformações, os sujeitos nos revelam 

o quanto consideram fantástica a vivência que se torna um divisor decisivo em suas vidas. 
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As Tecnologias de Informação e Comunicação são apontadas como agentes transformadores dos 

sistemas de ensino e das modalidades educacionais. Esta realidade aponta para o surgimento de um 

novo paradigma, uma nova maneira de pensar e compreender o processo de ensino e 

aprendizagem. A Educação a distância desponta para propiciar interatividade e dinamismo à relação 

entre a educação e comunicação viabilizadas por meio das tecnologias através da aprendizagem 

online. Neste sentido surgem os Ambientes Virtuais de Aprendizagem como forma de garantir a 

qualidade ancorada em estratégias didático-pedagógicas. Mas simplesmente utilizar e usufruir 

destes recursos tecnológicos não garante a melhoria do processo educacional. Nesta análise, a 

importante tarefa de capacitar professores desperta nas IES a necessidade de investir em 

qualificação docente. Os programas de capacitação melhoram o nível do corpo docente e por 

consequência, a qualidade da IES. Neste artigo avalia-se um novo Ambiente Virtual de 

Aprendizagem denominado Portal Universitário implantado nas Faculdades Associadas de Uberaba 

FAZU, com o objetivo de verificar a aceitação e analisar a eficiência e eficácia dos treinamentos 

aplicados aos docentes. Foram realizadas oficinas de treinamento nos laboratórios de informática 

ministrados por monitores devidamente capacitados. Para a avaliação da pesquisa foi elaborado um 

questionário em modelo virtual visando à técnica de coleta por meio de documentação direta. 

Utilizou a ferramenta Google Docs para confecção do questionário. Foram elaboradas 10 (dez) 

questões fechadas que abordavam aspectos sobre o perfil dos participantes, do ambiente de 

aprendizagem e do treinamento para utilização da ferramenta. As respostas eram preenchidas 

online e enviadas automaticamente preservando a identificação do participante. Um total de 83,3% 

dos docentes participou da pesquisa e diagnosticou-se uma boa aceitação do Portal Universitário” e 

um programa de capacitação eficiente. A complexidade das interfaces do AVA levou os docentes a 

apresentarem certas dificuldades em trabalhar com a ferramenta. Conclui-se que o desenvolvimento 

das tecnologias não foi acompanhado pela formação docente com a mesma velocidade do foco 

direcionado a acompanhar a evolução tecnológica. Este equilíbrio requer uma nova configuração da 

formação docente, diante do desafio em utilizar e acompanhar as novas tecnologias inseridas no 

meio acadêmico e na vida social. O processo de ensino-aprendizagem ainda requer mecanismos de 

assimilação e aperfeiçoamento que insiram metodologias e conhecimento pertinentes para se 

trabalhar com as novidades tecnológicas e aperfeiçoar a construção do conhecimento dos 

aprendizes. Uma proposta para auxiliar este paradigma é a educação continuada e o apoio das IES 

em oferecer capacitação que desperte e motive o uso dos ambientes virtuais de aprendizagem 

associado à prática pedagógica favorecendo o docente e sua vida profissional. 
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Nesse trabalho procuramos abordar a mediação na busca de resolução de conflitos sociais. Conflitos 

estes que cercam o nosso viver mas podem ser resolvidos pacificamente, o que, muitas vezes, não 

acontece por falta de conhecimento das partes e por medo, por acreditarem que a forma tradicional 

de litígio é a mais eficaz. Percebeu-se que o Judiciário, na maioria das vezes, decide de forma fria 

sem ao menos dar às partes a oportunidade de participar desta decisão, acreditando ser aquela 

forma a melhor para resolução do conflito, gerando assim mais problemas, pois não houve resolução 

de fato do primeiro caso, o que vai ocasionando revolta, fazendo surgir mais e mais problemas. Se 

anteriormente tivessem procurado a mediação como meio alternativo de resolução do conflito, tê-lo-

iam o resolvido e participariam da decisão. Para a realização da pesquisa foram utilizadas doutrinas 

especializadas na mediação, englobando a psicologia, o serviço social, o direito bem como outros 

ramos da ciência, leituras e discussões em grupo. Analisou-se: 1) a falta de acesso e a falta de 

efetividade da jurisdição a prejudicar a afirmação de direitos fundamentais, 2) como os meios 

judiciais somente se preocupam em solucionar a lide e não os conflitos, 3) a compreensão do 

conflito e a tentativa de solucioná-lo com a participação ativa das partes, partindo da ideia que 

estamos no Estado Democrático de Direito e que as partes tem que ser coautoras de toda e 

qualquer decisão que verse sobre suas vidas. Esta pesquisa nos permitiu entender a mediação de 

conflito e a forma de utilização da mesma na resolução de conflitos sociais. Por isso, observamos 

que ainda há preconceito acerca da nova instituição no nosso ordenamento jurídico, no entanto, 

como forma de desafogar o judiciário e resolver os conflitos com uma participação mais incisiva das 

partes, acreditamos e defendemos a mediação de conflitos. Durante os trabalhos estudamos a 

mediação, entendendo onde ela se aplica, quando nasceu e de onde vem o conflito. Para isso, 

procuramos alguns conceitos e através dos mesmos relatamos a experiência adquirida no decorrer 

do trabalho. Observamos a utilização dos princípios constitucionais da autonomia da vontade, 

proporcionalidade, isonomia, entre outros, que valorizam o marco teórico do Estado Democrático de 

Direito e nos mostram a importância da participação das partes na resolução do conflito. Afirmamos 

que o conflito, para existir, tem que ser entre duas ou mais pessoas, e, nessa perspectiva, quem 

poderá resolvê-lo é uma pessoa que tenha estudado sobre o tema e que não haja envolvimento no 

caso. Pelos estudos desempenhados, concluímos que a mediação é uma forma democrática e 

fundamental para a resolução de conflitos existentes na sociedade, uma vez que segue princípios 

constitucionais do nosso paradigma de Estado Democrático de Direito, permitindo que as partes 

sejam partícipes das decisões que vão pesar sobre as suas vidas, tornando assim a decisão digna. 
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Com o advento da Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro passou a ser regido por um 

novo paradigma, a democracia. Sob esse sistema, o povo passa a ser detentor do poder (como está 

no Art. 1°, CF/88); portanto, as atitudes do Estado lhe dizem respeito, sendo um direito do cidadão 

o acesso à informação estatal, uma vez que a máquina burocrática não é um ente estranho às 

pessoas, e sim o corpo organizacional cujo funcionamento é voltado ao atendimento das premissas 

constitucionais e infraconstitucionais que regulamentam o funcionamento social. Baseado nessa 

premissa, o presente trabalho busca, a partir da análise bibliográfica e da busca de fontes primárias 

do período da Ditadura Militar (1964-1985), esclarecer até onde vai o direito do cidadão de ter 

acesso à informação estatal, sobretudo no referente a este período, o que envolve, também, o 

direito à memória – todas essas premissas garantidas pela Constituição, o ponto de partida do 

estudo em andamento. Paralelamente, será analisado também o direito do Estado de manter em 

segredo dados e documentos, agindo sob o manto da segurança nacional – também 

constitucionalmente garantida. Por norte metodológico, tem-se por base a teoria democrática de 

Jürgen Habermas, que, dentre sua respeitável pricipiologia, consagra a ideia de discurso, do espaço 

de discursividade de todos aqueles que estejam envolvidos com a sociedade. Assim, é essencial uma 

interpretação orientada pelos próprios princípios constitucionais que regem nosso país. Pesquisa 

teórico-bibliográfica: a pesquisa se deu a partir de um programa de leituras que, em função do 

respeito ao método científico, foram feitas de modo progressivo; logicamente, iniciou-se com a 

exploração da obra do filósofo alemão Jürgen Habermas, como fundamento teórico-filosófico para o 

conceito de democracia. A partir daí foram buscados textos que atendessem aos impositivos dos 

planos de trabalho, nos quais se divide o projeto de pesquisa, tendo preferência autores que 

trabalhassem com a ideia de direito democrático, afim com a Constituição Federal de 

1988.Consagrando o princípio do devido processo constitucional, a solução para o aparente conflito 

entre os princípios – o que não é cabível, uma vez que a ordem democrática é composta por 

princípios que se somam, e não que entram em combate, minando a própria expansão da 

democracia – emerge, por meio de alguns princípios já consagrados pelo STF, como o princípio da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade.O brasileiro tem direito ao seu passado, e negar tal direito é 

inconstitucional. Desse modo, as famílias de desaparecidos poderão ter informações sobre seus 

parentes, os torturadores serão devidamente conhecidos e, se aplicável, em acordo com a norma 

penal vigente à época, que sejam aplicadas as devidas penas, se não revogadas – tudo em acordo 

com os preceitos constitucionais da reserva legal e da presunção de inocência, além, de claro, 

respeitando os princípios do contraditório, da isonomia e da ampla defesa. 
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A auditoria é uma revisão das demonstrações financeiras e contábeis, ou até mesmo de relatórios 

administrativos a cerca de maior veracidade e autenticidade das informações e seus devidos 

registros contábeis. Considerada um ramo da contabilidade e vista nos anos cinquenta como revisão 

contábil. Nos dias de hoje é considerada uma prática exercida por contadores para avaliar, detectar 

erros e falhas nos sistemas contábeis e financeiros administrativos, interno e externo das empresas, 

podendo esta proporcionar algumas punições em caso de uso incorreto destes sistemas e 

recomendações para melhoria do mesmo. Sendo assim, há hoje a existência de três setores básicos 

sendo o primeiro o setor publico, no qual o governo atua e investe em desenvolvimento social, o 

segundo é o setor privado, representado por diversas empresas as quais oferecem diversos serviços 

para atender as necessidades da população e tem como objetivo rentabilizar seus investidores, e por 

fim o terceiro setor que correspondem ao conjunto de entidades criadas pela iniciativa privada com 

a finalidade de suprir eventuais necessidades e deficiência dos demais setores. Ou seja, estas 

organizações participantes do terceiro setor, têm como características principais a não distribuição 

de lucros, ao contrário das entidades pertencentes ao setor privado (empresas), e não estão sujeitas 

ao controle estatal, como as organizações do setor público. Fazem parte das organizações não 

governamentais, conhecidas como ONG´s; Organizações da Sociedade Civil (OSCS), Associações, 

Fundações, entre outras pertencentes à Sociedade. O segmento político-econômico-institucional em 

que se encontra o terceiro setor constituído por organizações sem fins lucrativos embora tenha 

evidenciado um crescimento considerável no país ainda é vista com pouca importância no meio 

mercadológico econômico, onde não se obtém precisão conceitual e aceitação no mercado 

capitalista. Porém pesquisas constatam que o terceiro setor cresceu 157 % nos últimos seis anos e 

foi o segmento mais ativo no período de 1996 a 2002. Levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pelo Grupo de 

Instituições, Fundações e Empresas (Gife) e pela Associação Brasileira de Organizações Não-

Governamentais (Abong) divulga que hoje existem 276 mil organizações da sociedade civil em 

funcionamento no Brasil, elas empregam 1,5 milhão de pessoas.Desta forma a auditoria se 

empenha cada vez mais para a capacitação destas empresas na elaboração de bons projetos, 

detectando falhas e necessidades de melhoria, contribuindo para a gestão e para o alcance dos 

objetivos dessas organizações. Um aspecto essencial da auditoria é a transparência e a 

confiabilidade para um projeto bem sucedido. 
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Atualmente podem ser encontradas na maioria das empresas dificuldades na apuração dos custos e 

consequentemente na maximização dos resultados. O que se vê são empresas sem nenhum tipo de 

controle de seus custos e com dificuldades de se manter no mercado competitivo. O Custeio 

Baseado em Atividades (Activity Based Costing – ABC), assim como o custeio variável e o por 

absorção, surgiu para atender estas necessidades apresentadas anteriormente. O custeio ABC veio 

para auxiliar nas dificuldades apresentadas, principalmente, em relação à alocação dos custos 

indiretos de fabricação, correspondendo a nada mais do que um aperfeiçoamento dos sistemas de 

custos praticados. O sistema de custeio baseado em atividades surgiu como uma resposta à 

necessidade estratégica das empresas de competirem em ambientes de tecnologias avançadas de 

produção. O principal objetivo deste trabalho é apresentar o método de custeio baseado em 

atividades, e a sua efetiva aplicação em uma empresa agropecuária, demonstrando suas vantagens 

e desvantagens, evidenciando a importância da contabilidade gerencial e de custos, no processo de 

tomada de decisões nas empresas voltadas para o ramo agrícola. A metodologia a ser utilizada será 

um embasamento teórico do sistema de custeio ABC, e, posteriormente, será feita a aplicação do 

mesmo em uma empresa do setor agropecuário através de um estudo de caso. O ABC é um sistema 

que assim como o nome já diz, se baseia nas principais e mais significativas atividades 

desenvolvidas pela empresa, eliminando as limitações impostas pelos tradicionais sistemas de 

custeio. O sistema ABC pode ser utilizado em qualquer tipo de empresa, de qualquer porte ou 

natureza, como comércio, indústria ou prestadora de serviço. Seu uso também não se restringe a 

nenhuma área específica, podendo ser usado tanto na área administrativa, como de produção. No 

presente trabalho foi verificado que, com o uso do ABC na empresa agropecuária, os resultados 

obtidos (informações gerenciais) foram mais fidedignos, tornando o processo de apuração dos 

custos mais eficiente, devido à diminuição do rateio. Foi possível identificar, mais claramente, onde 

os produtos estão consumindo mais recursos. Por outro lado, foram encontradas dificuldades na 

implementação e os gastos para a manutenção serão elevados. Será necessária uma adaptação no 

quadro de funcionários da empresa, pois não existe pessoal qualificado para a utilização do sistema. 
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Este trabalho tem como objetivo o estudo da necessidade do aprendizado da verdadeira essência 

das finanças pessoais, empresariais, comportamentais e, ainda, públicas, no mundo globalizado 

atual. A metodologia qualitativa foi utilizada e os procedimentos técnicos para levantamento de 

dados foram realizados através do método bibliográfico e exploratório, quanto ao propósito. O autor 

analisou doze trabalhos, aleatoriamente escolhidos via pesquisa no Scielo, Scientific Eletronic Library 

Online, site http://www.scielo.org/php/index.php, levando-se em conta a aproximação dos mesmos 

com o tema proposto respeitando-se a ordem cronológica de disposição dos mesmos no referido site 

de pesquisas.Como resultados o autor verificou que gerir as finanças, apesar de imensamente 

importante, não é uma prática efetiva da população em geral; as empresas, por sua vez, 

principalmente micro e pequenas, se utilizam destas apenas para realizarem as operações diárias e 

se esquecem de que o que definirá o futuro da organização é a situação financeira de hoje e o 

controle desta mesma situação no futuro, mediante planejamento. Verificou-se, também, que 

apesar de todas as mudanças, constantes e inevitáveis em nosso mundo moderno, as finanças se 

fazem presentes em todos os ambientes, sejam para as classes de A a E, raças quaisquer, 

profissões e localidades diversas. Assim, foi confirmada a importância das finanças em todos os 

níveis gerenciais, sejam eles pessoais, empresariais ou públicos, e ficou constatado a sua 

necessidade para um bom andamento das atividades humanas atualmente.Em se tratando de 

projetos percebeu-se que todos eles possuem necessidades de descrição de índices para a 

exemplificação financeira, para serem aceitos, ou caso contrário, refutados; a análise financeira, 

então, como um projeto propriamente dito, é de fundamental importância para a concretização da 

ideia, tanto em termos quantitativos (estes índices) quanto em qualitativos (avaliação dos índices), 

uma vez que só se tem total adequação do que se planeja quando realmente se sabe quanto se 

espera gastar com o projeto e, também, quanto o mesmo lhe trará de lucratividade, rentabilidade e 

retorno; neste caso, o retorno será a saúde financeira da empresa ou da pessoa. Diga-se de 

passagem, a teoria de finanças abrange muito mais informações acerca da realidade, seja ela 

pessoal, pública, comportamental, empresarial e/ou corporativa e organizacional. Apesar de todas 

estas miscelâneas de informações sobre finanças serem teoricamente diferentes, levando-se em 

conta o tempo e espaço, nada mais são que a mesma ciência que estuda as formas de agregar valor 

e melhor gerir os recursos, que podem se tratar de financeiros, mas também materiais e intangíveis. 

Espera-se que através deste os interessados possam ter entendido que mais do que números, os 

fatos aqui discorridos são efetivamente importantes, principalmente se tratando de um estudo 

diferenciado baseado na nova ordem econômico/financeira mundial. 
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O alto grau de competitividade enfrentado pelas empresas tem feito com que se busquem reduções 

constantes em seus custos. Grande parte destes custos é gerada pela a carga tributária que, no 

Brasil, é de 33% do faturamento empresarial. Diante deste cenário a correta administração dos ônus 

tributário é visto como fator de sobrevivência. Analisando alternativas como: Desenvolver 

planejamento do tributário e a verificação de qual o melhor tipo de enquadramento tributário a 

empresa deve optar.  A pesquisa é de natureza descritiva e documental, apresentando um estudo de 

caso e pesquisa documenta. Serão adotados procedimentos com abordagens diretas e indiretas. O 

objeto principal da pesquisa é bibliográfico, porém com praticas de laboratório na resolução de 

exercícios para a verificação de viabilidades. O planejamento tributário é um mecanismo que é 

indispensável para o sucesso das empresas. Ele contribui para o desenvolvimento das empresas 

como uma ferramenta na minimização dos custos do empreendimento principalmente dos impostos. 

A tributação baseada no Lucro Real poderá beneficiar alguns tipos de empresas, pois o cálculo do 

imposto tem incidência sobre o lucro efetivo da pessoa jurídica, não sendo possível o pagamento a 

maior ou a menor que o realmente devido. O imposto apenas é devido se o resultado for positivo. 

Quando apurados os prejuízos fiscais fica dispensado o pagamento do imposto. É permitido fazer 

compensação total dos prejuízos contábeis nos períodos seguintes de forma a não prejudicar a 

situação patrimonial. Contudo os prejuízos fiscais não podem ultrapassar o limite de compensação 

equivalente a 30% do lucro real apurado no período. Observa-se que a implantação de um 

planejamento tributário é essencial para se obter sucesso nos negócios. Além de favorecer na 

redução considerável na carga tributária, possibilita a escolha da forma de tributação adequada para 

empresa. Foi possível perceber a existência de benefícios ao escolher a forma de tributação baseada 

no lucro real. Tanto na melhor evidenciação dos valores a serem pagos, já que a incidência do 

imposto é sobre o lucro efetivo da empresa. Quanto ao alto nível de informações geradas para os 

gestores da empresa, obtidos a partir dos livros e documentos exigidos nesse tipo de tributação. 

 

Palavras-chave: planejamento; tributário; lucro real. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas. 

 


