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INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ 
DESENVOLVENDO COM EDUCAÇÃO 

 
 
 
A comissão de Avaliação de Trabalhos Científicos da VII Semana de Iniciação Científica da Faculdade R.Sá 
torna pública a relação dos trabalhos aptos a serem apresentados em suas diversas modalidades no dia 23 
de maio de 2013 no Auditório da Faculdade R.Sá. 
 
 

TEMA TIPO 

A arbitragem de fiança e a infrigência quanto ao princípio da liberdade nos 
direitos humanos. 

Banner 

A compreensão das políticas públicas no estado democrático de direitos: 
publicas mesmo? 

Banner 

A criminização da luta pela terra na Paraíba: das ligas camponesas ao MST. Oral 

A ética em torno dos princípios contábeis sobre a visão dos contabilistas da 
cidade de Picos – PI. 

Banner 

A evolução dos princípios contábeis Banner 

A evolução dos princípios contábeis e sua importância para os profissionais 
contábeis do município de Picos – PI. 

Banner 

A informática como ferramenta de trabalho na área de contabilidade Banner 

A necessidade e aplicabilidade prática dos princípios contábeis para os 
contabilistas em Picos – PI. 

Banner 

A qualidade de ensino do curso de ciências contábeis da Faculdade R.Sá. Banner 

A Relação entre a ética profissional do contador e os princípios contábeis no 
município de Picos – PI. 

Banner 

A violência contra a mulher na antiguidade Oral 

A violência doméstica contra as mulheres: uma análise junto a união das 
mulheres picoenses. 

Oral 

Abuso financeiro contra o idoso: violência e diferença social Oral 

Abuso sexual contra crianças e adolescentes: uma agressão aos direitos 
fundamentais 

 

Análise Criteriosa de Doenças Ocupacionais Oral 

Análise da eficácia da lei Maria da penha nos casos de violência contra a 
mulher no ambiente domestico. 

Banner 

Análise da satisfação dos usuários do Hospital Regional Justino Luz – Picos – 
PI. 

Banner 

Análise de benefícios e desempenho de uma cooperativa de apicultores na 
macrorregião de Picos - PI. 

Banner 

Associativismo Rural: estratégias de participação dos agricultores familiares 
para afirmação e defesa dos seus direitos. 

Oral 

Contribuição das técnicas de percussão torácica para o tratamento da 
bronquiectasia 

Banner 

Controladoria nas organizações públicas municipais: uma análise na 
controladoria da prefeitura municipal de Inhuma – PI. 

Banner 

Direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Banner 

Direitos Humanos à luz da lei nº 11.340/2006 Banner 
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Exclusão Social: a pobreza e a desigualdade social como argumento precípuo 
para a infrigencia aos direitos humanos. 

Banner 

Gestão Organizacional e empreendedorismo social Banner 

Inadimplência e recuperação de crédito no comércio varejista de Picos – PI. Banner 

Levantamento do uso de entorpecentes entre os jovens da cidade de Picos Banner 

O crime de infanticídio: uma forma dos direitos humanos alcançarem sua 
proteção contra às crianças ou as mulheres infanticidas? 

Banner 

O descanso com os direitos humanos em pleno século XXI: a fome Banner 

O Direito Humano à alimentação: a lei organiza de segurança alimentar e 
nutricional em diálogo com a oba de Josué de castro 

Banner 

O grau de satisfação dos usuários de empresas de telefonia móvel em Picos Oral 

O princípio da Entidade e sua aplicação nas empresas picoenses. Banner 

O processo de dominação burguesa no Brasil e a consolidação do capitalismo: 
sob a concepção de Florestan Fernandes 

Oral 

O uso e mau uso da mochila escolar: considerações sobre os problemas 
posturais causados pela mochila em crianças do ensino fundamental 

Banner 

Os 20 anos do código de ética: um debate referente a questão da ética 
profissional 

Oral 

Pobreza no Brasil: configurações gerais e sua forma de enfretamento pelo 
estado e sociedade civil. 

Oral 

Princípios de contabilidade: alterações e inovações feitas pela resolução 
1282/10 na cidade de Picos – PI. 

Banner 

Projeto Shopping e seus benefícios Banner 

Superlotação no sistema penitenciário brasileiro Banner 

Violência política: uma reflexão sobre a pratica de crimes contra políticos no 
estado do Piauí. 

Banner 

 
 
 

Picos, 17 de maio de 2013 
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