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APRESENTAÇÃO Volume VI – Ano 2016/1º Semestre 

 

O sexto volume da Revista Científica da FacMais é uma Edição 

Especial. Ela apresentará os melhores artigos e as melhores resenhas críticas 

apresentadas na VIII Semana Científica da FacMais: Ensino e Conhecimento 

na Pesquisa. A semana é pensada partindo do princípio da missão da Facmais 

que é a formação de profissional responsável, dentro dos princípios da 

cidadania. Parte-se do princípio de que na produção do conhecimento o 

processo de ensinar e aprender se faz também com pesquisa.  

A VIII Semana Científica da FacMais proporciona, aos acadêmicos, a 

oportunidade de expor seus trabalhos aos demais membros da academia. A 

participação de todos, com críticas e sugestões aos trabalhos apresentados, 

representa uma grande contribuição à formação de nossos alunos.  

A Revista Científica da FacMais vem, desde 2012, promovendo a 

articulação entre pesquisa, extensão e ensino. Assim esta edição se voltará 

para os melhores trabalhos apresentados no evento. Inicialmente serão 

apresentados 06 artigos dos cursos de: Administração, Ciências Contábeis, 

Direito e Enfermagem. Em seguida serão apresentadas 04 resenhas críticas 

escrita por acadêmicos, juntamente aos professores orientadores do I Período 

dos cursos de: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, 

Educação Física e Farmácia. 

O artigo “Composto de Marketing e estudo de caso da marca esmaltes 

Colorama” foi escrito pela professora orientadora Lívia Marques Ferrari de 

Figueiredo e pelos acadêmicos do Curso de Administração André Luiz 

Gonçalves, Daiane Luzia, Erica Machado Miranda, Vinícius Ramos e Luana 

Brás. Baseando-se na leitura das obras Marketing Básico de Marcos Cobra 

(1997), e Administração de Marketing Philip Kotler (2000) apresentam os 

resultados de uma pesquisa onde buscam encontrar o composto de Marketing 

na marca de Esmaltes Colorama. 

O segundo artigo, intitulado “Perfil do consumidor no Araguaia 

Shopping” foi escrito em conjunto pelo professor orientador Alex Santos B. 

Barra e pelos acadêmicos: Diogo Divino Gregório, Hévilyn Mikaela N. O. Matos, 

Lorrayne Pires S. da Silva, Luana Rosa da Silva e Rafael César Pereira. O 
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artigo apresenta uma discussão acerca do processo de vendas no Shopping 

“Araguaia Shopping” localizado em Goiânia-GO. 

O terceiro artigo intitulado “Arbitragem - indicadores e oportunidades, 

com ênfase na cláusula compromissória” foi escrito, em conjunto, pela 

professora Doraci B. Toledo Manguci e pelos acadêmicos de Ciências 

Contábeis Mariza Silva Oliveira, Marcos Paulo Neves Silva, Samara Alves 

Cardoso, Gabriel Mendanha Silva e Raniely Ribeiro. O artigo defende que o 

consumo consciente de energia elétrica tem reflexo direto na questão 

ambiental, como também na questão financeira. A carga tributária sobre o 

custo da energia elétrica é muito alta. E que a busca por formas para diminuir o 

consumo, e formas alternativas de energia sustentável é uma preocupação 

atual. 

O quarto artigo intitulado “Terceiro Reich: propulsor dos direitos 

humanos” foi escrito em conjunto pelo professor orientador Fernando Hilário 

dos Santos e pelos acadêmicos em Direito: Wellington César Rodrigues, Joyce 

Victória Matos Oliveira Nonato, Michelly Nunes Morais Alberto, Thaís Pereira 

Alves, e Jaqueline Divina Oliveira. O artigo relata sobre o que foi o Holocausto 

do Terceiro Reich, aborda as leis que justificaram todos os atos do Sistema 

Nazista, bem como as contribuições da criação do Tribunal de Nuremberg, e 

sua desconstrução legal. E, por fim, a criação da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem que foi uma grande evolução em respeito à existência da 

dignidade da pessoa humana. O artigo propõe abordar criticamente as 

contribuições trazidas pelo Tribunal de Nuremberg. 

O quinto artigo intitulado “Impeachment” foi escrito, em conjunto, pela 

professora orientadora Caroline Vargas Barbosa e pelos acadêmicos do Curso 

de Direito: Alan Pereira, Deise Soier, Fernando Almeida e Saulo S. Soyer. Este 

artigo foi desenvolvido com o objetivo de explanar sobre o processo de 

Impeachment, mostrar que este processo busca o afastamento de detentores 

de altos cargos do poder executivo, devido ao cometimento de atos que são 

considerados crime de responsabilidade, tendo como finalidade a garantia 

democrática sob a luz do texto constitucional. 

O sexto capítulo intitulado “Políticas de Humanização ao pré-natal e 

parto: uma revisão de literatura”, foi escrito pela professora orientadora Heliane 

Fernandes Lourenço Santos e pela acadêmica de Enfermagem Marlei Monteiro 
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Araujo. O artigo mostra que a Política de Humanização da assistência ao pré-

natal, parto e nascimento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

preconiza ações que deve garantir à mulher os benefícios dos avanços 

científicos, e fundamentalmente, permitir e estimular o exercício da cidadania 

feminina, resgatando a autonomia da mulher no processo parturitivo, 

garantindo a privacidade, o fácil acesso a consultas e aos exames, a 

informação e, procedimentos comprovadamente benéficos.  

A primeira Resenha Crítica Intitulada “Liderança: administração do 

sentido” foi escrita pelos acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis Lidiane 

Gomes, Marcos Vinicius Nogueira, Daiany Souza, Thais Pollyana Godoi e 

Pedro Hermenegildo de Carvalho, sob a orientação da professora Lívia 

Marques F. de Figueiredo. A Resenha versa sobre a obra de Cecília Whitaker 

Bergamini, intitulada “Liderança: administração do sentido”, publicada pela 

Editora Atlas no ano de 2009. A obra contextualiza a história da liderança.  

A segunda Resenha Crítica intitulada “A Educação pela dança: Paulina 

Ossona” foi escrita pelos acadêmicos de Educação Física Ana Claudia Rabelo, 

Eloyne Cardoso de Melo, Gustavo de Oliveira Silva, João Paulo Serafim 

 Sousa, Lucas Souto da Silva, Rafaella de Paula Rodrigues e Thiago Martins 

Brandão, sob orientação do professor Rafael Ferraz de Araujo. A Resenha 

versa sobre a obra “A Educação pela Dança” de Paulina Ossona, publicada 

pela Editora Summus, em 1988. A resenha mostra que Paulina Ossona é uma 

das protagonistas do inicio da dança moderna na Argentina. E que a obra A 

Educação pela Dança aborda o modismo das danças populares, analisa a 

importância da dança, como um enforque metodológico na aplicação na 

educação, estabelecendo as diferenças entre a dança clássica e a moderna, 

além de orientar professores na busca de valores dentro desta metodologia.  

A terceira Resenha Crítica “Boniteza de um sonho: a obra que fala do 

sentido do ato de ensinar-e-aprender”, escrita pelos acadêmicos do curso de 

Educação Física: Carlos Roberto Espínola Coelho, Débora Moreira Vieira, 

Diego Antunes de Souza, Gizelly Batista de Almeida, Maysa Almeida Oliveira e 

Pablo Henrique de Souza Ribeiro sob orientação da Elisabeth Maria de Fátima 

Borges, versa sobre uma importante obra de Moacir Gadotti, voltada para a 

importância do ato de ensinar e aprender no mundo hodierno. Uma resenha 
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crítica interessante que aponta as mudanças no processo de ensino 

aprendizagem na era globalizada. 

A quarta Resenha Crítica intitulada “Plantas medicinais: indicação e 

preparo de remédios caseiros”, escrita por acadêmicos do Curso de Farmácia 

Eliza de Souza Prado, Karla Cristina Pereira Pires, Luciana Chaves de Oliveira 

Silva, Rayla Ferreira Barbosa Lima e Vitor Hugo Cunha Soares, sob orientação 

da Elisabeth Maria de Fátima Borges, versa sobre uma obra muito 

interessante, publicada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(SENAR), sob coordenação de Fernanda Maria Coutinho Andrade, que aborda 

a questão da identificação de plantas medicinais e o preparo de remédios 

caseiros.   

Integrada ao Núcleo de Extensão e Iniciação Científica da FacMais 

(NEIC) a Revista Científica FacMais é interligada às coordenações de cursos, e 

à Direção Acadêmica, com o intuito de incentivar e promover o estudo e a 

investigação acadêmica, tendo em vista o avanço da ciência.  

Mais uma vez agradecemos a preciosa colaboração dos colaboradores 

e convidamos o(a) leitor(a) a se deleitar com a leitura de artigos e resenhas 

críticas que versam sobre temáticas tão relevantes ao mundo hodierno.  

 

A Editora. 


