APRESENTAÇÃO
É com grande contentamento que colocamos à disposição dos acadêmicos e do público em
geral o décimo quinto volume da Rios Eletrônica, Revista da Faculdade Sete de Setembro - FASETE. Trata-se de um volume especial, visto que reúne os trabalhos científicos de acadêmicos e
de profissionais apresentados na 7ª Edição do Coninfa – Congresso Interdisciplinar da Fasete.
Os artigos que fazem este volume giram em torno de temas diversos, fortalecendo, mais uma
vez, a nossa proposta interdisciplinar. Pensando nisso, apresentamos uma síntese do que sugere
a leitura dos vinte e um que fazem o décimo quinto volume da Revista Rios Eletrônica.
Em “A Legislação atual e o crescimento emergente das instituições de Ensino Superior no
Brasil como subsídio ao ensino público: a perspectiva a partir de do Fies e o Prouni”, Aldemir
Soares Cavalcante traça uma reflexão acerca das políticas públicas e da expansão do acesso ao
ensino superior que favoreceram o crescimento emergente das instituições privadas de ensino
superior no Brasil nas últimas duas décadas, tendo como parâmetro a Constituição Federal do
Brasil de 1988 e a lei 9394/96.
O mesmo autor, em “Improbidade administrativa e o enfoque na Lei Federal nº 12.846/13 frente
as investigações da Operação Lava Jato”, faz uma reflexão acerca da legislação no âmbito do direito administrativo e sua extensão nos demais ramos do direito que mantêm respeito e obediência
aos princípios implícitos e explícitos que imperam no mundo jurídico e que são essenciais à justiça. Dentre as inúmeras leis, o texto apresenta uma análise das leis n° 8.429/92 e nº 12.846/13.
Já em “Imunidade parlamentar no sentido formal: o poder judiciário submisso ao poder legislativo ao longo das constituições“, Aldemir Soares discute sobre a Imunidade atribuída aos
Parlamentares federais, garantias que os protege acerca de prisões e da condição de suspender
processos criminais. O autor faz ainda uma revisão bibliográfica sobre a Constituição atual do
Brasil, em “As 7 Constituições na história do Brasil e as alterações por meio de emendas”.
Em “Avaliação de desempenho de redes SDN utilizando metodologia experimental”, os autores
Erick Barros Nascimento, Aricio Medeiros, Methanias Colaço Júnior, Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo apresentam um modelo para avaliar o desempenho das redes SDN usando o
recurso de geração de tráfego.
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Os autores Aricio Medeiros da Silva, Natanael Almeida Santos Silva e Denise Xavier Fortes,
em “Adoção de gerenciamento de riscos em gestão de requisitos“, identificam e mapeam em
quais países existem iniciativas de adoção de Gerenciamento de Riscos em Gestão de Requisitos em projetos de Desenvolvimento de Software, concluindo que existem casos raros de
aplicação do gerenciamento de riscos na Gestão de requisitos e que há necessidade de maior
interesse de publicação de estudos nesse campo de pesquisa para melhorar os projetos de desenvolvimento de software.
Em “Câncer de mama feminino: diagnóstico“, Daniel Fábio T. Silva, Vanessa Simões Sandes
Walois, Ilton Palmeira Silva, Thalita Meriele S. Melo identificam, através de revisão de literatura, os exames necessários para o diagnóstico do câncer de mama, depreendendo que o conhecimento e a compreensão dos fatores de risco, dos métodos diagnósticos constituem elementos
inexoráveis no controle e no combate a essa neoplasia que acomete tantas mulheres todos os
anos, assim como verificaram que conhecer o comportamento do tumor e prever a sua história
natural contribui para a escolha terapêutica mais efetiva e menos dolorosa, proporcionando
maior sobrevida e qualidade de vida para a mulher que é atingida em um dos elementos mais
marcantes de sua feminilidade, as suas mamas.
A autora Eliana Feitoza Rozeno, em „Métodos Inovadores no Ensino de Línguas“, aponta que
com a globalização torna-se imprescindível o domínio do idioma Inglês para interagir nesse
mundo conectado. Diante disso, o artigo apresenta um estudo reflexivo dos métodos tradicional
e moderno como alternativas metodológicas que possam contribuir para essa realidade.
Em “A Relação entre a obesidade e o Infarto Agudo do Miocárdio-IAM”, Eliane Alves de Araújo, José Wellington Alves de Oliveira e Rafaell Batista Pereira descrevem a relação do infarto
agudo do miocárdio e a obesidade, bem como os principais fatores de risco para o infarto. A
pesquisa visa estabelecer uma relação entre obesidade e infarto, através de uma revisão bibliográfica descritivo-exploratório em livros, diretrizes e artigos da biblioteca virtual em saúde que
abrangem de forma detalhada o assunto através de pesquisas e dados estatísticos.
Os autores Alessandra Maildes da Silva e Jadson Correia de Oliveira discutem a aplicação das
astreintes no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, tendo em vista as controvérsias
existentes quanto ao valor e limite da multa coercitiva e o momento de sua exigibilidade, propondo uma análise do referido instituto jurídico, visando alcançar por meio dele o resultado
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prático equivalente e consequentemente a efetividade do provimento judicial, em um texto
intitulado como “A aplicação das astreintes no âmbito dos juizados especiais cíveis estaduais:
as controvérsias quanto ao valor e limite da multa“.
“Intervenção Federal e Interveção Estadual nos Municípios: Análise conforme a Constituição da
República Federativa do Brasil e a Constituição do Estado da Bahia“, de Jeimison Dennes Souza
Silva e Jadson Correia de Oliveira, aborda o conceito e a importância do pacto federativo e da
intervenção como elemento validador desse pacto, constatando que a possibilidade da intervenção
federal e estadual nos municípios se dará pela representação do Tribunal de Contas da União (artigo 71, XI, da CRFB/1988) e dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios (art. 65, §1º, I,
da CEBA/1989), bem como da solicitação (requerimento) do Poder Judiciário nos demais casos.
Em “Supremacia Judicial e Constitucionalismo Popular: O protagonismo da interpretação constitucional“, Natanael Lima Santos e Jadson Correia de Oliveira discutem sobre as noções mais
elementares da supremacia judicial na interpretação da constituição e do constitucionalismo
popular através de uma exposição suas origens, principais teóricos e críticas mais pontuais.
Rafael Nonato dos Santos e Jadson Correia de Oliveira, em “O controle judicial da discricionariedade administrativa à luz da teoria da solução ótima“, focalizam o controle judicial do mérito
dos atos discricionários à luz da teoria da solução ótima. Seu objetivo é verificar a possibilidade
do controle irrestrito pelo Poder Judiciário sobre os atos discricionários, através de um método
dialético a partir da revisão bibliográfica a respeito da doutrina que trata do tema da sindicabilidade da discricionariedade administrativa.
O texto „Análise crítica acerca do Novo Constitucionalismo Latino-Americano: características
e distinções em relação ao Neoconstitucionalismo“, de Vanessa Estevam Alves e Jadson Correia
de Oliveira, apresenta as características dos movimentos constitucionais, para, posteriormente,
tecer considerações acerca do objeto de estudo, as diferenças existentes entre o neoconstitucionalismo e o novo constitucionalismo latino-americano.
Em “A inserção dos detentos no mercado de trabalho como ferramenta de responsabilidade empresarial“, dos autores Jéssica Mirely Silva Nascimento, Luana Gomes de Sá, Viviane Pereira
da Silva e Jacques Fernandes Santos, reflete sobre o papel da responsabilidade social e a sua importância para empresa, através de pesquisas exploratória, bibliográfica e pesquisa de campo.
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O artigo “O judô adaptado à pessoas com deficiência visual e física “, de Kananda Michelle
Fernandes da Silva, de Jorge Paulo Gomes de Carvalho e de Ana Carolina Santana de Oliveira,
objetiva identificar o(s) motivo(s) pelo quais os alunos com deficiência visual e paralisia cerebral escolheram a modalidade judô como prática esportiva dentre outras modalidades, através
de uma entrevista semiestruturada de forma explicativa descritiva para o aluno deficiente visual
e uma entrevista com a responsável do aluno que tem paralisia cerebral.
As autoras Karolayne Silva Souza, Flávia Steffany Leite Miranda, Milena Roberta Freire da Silva,
Kátia C. da Silva Felix avaliam a tendência temporal de mortalidade por tuberculose na região
Nordeste do Brasil, no período de 1996 a 2015. Trata-se de um estudo ecológico, retrospectivo de
uma série temporal, baseado em dados secundários coletados através do Sistema de Informação
de Mortalidade (SIM) do Departamento de Infomática so Sistema Único de Saúde (DATASUS),
em “Tendência de mortalidade por tuberculose na região nordeste do Brasil, 1996 – 2015”.
Em “Câncer cervical: relação entre HPV e co-fatores no desdobramento da oncogênese”, Lucimara Pereira Carvalho, Vanessa Simões Sandes Walois, Ilton Palmeira Silva e Thalita Meriele
S. Melo analisam os principais fatores de risco associados ao desenvolvimento do câncer cervical. Trata-se de uma revisão integrativa de 22 trabalhos científicos selecionados nas bases de
dados eletrônicos: Literatura Latino – Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)
e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO).
O texto “Abordagem clínico-laboratorial da anemia aplástica adquirida”, das autoras Milena
Roberta Freire da Silva, Flávia Steffany Leite Miranda, Karolayne Silva Souza e Vanessa Simões Sandes Walois, apresenta uma discussão sobre anemia aplástica. Diante disto e da complexidade que esta doença apresenta, o estudo teve como objetivo a realização de uma revisão
bibliográfica de abordagem qualitativa do tipo exploratória.
Já em “Câncer do colo uterino: conexões com a ecologia humana”, Natália Moraes Barros, Dafinne Oliveira Gonçalves, Vanessa Simões Sandes Walois fazem uma revisão de conteúdos entre
os anos de 1998 a 2013 que abordem a relação entre câncer do colo uterino, cultura e status socioeconômico. Foram avaliados 25 artigos, sendo 08 internacionais e 17 nacionais. Os resultados e
discussões foram realizadas através de dois tópicos: diferenças entre estudos de países desenvolvidos e em desenvolvimento e associações entre cultura, nível socioeconômico e câncer.
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O artigo “Adoção de gestão do conhecimento e big data na saúde pública”, de Aricio Medeiros
da Silva, de Natanael Almeida Santos Silva e de Denise Xavier Fortes, apresenta um mapeamento de países onde existem iniciativas de Adoção de Gestão do Conhecimento com base em
Big Data na Saúde Pública em Serviços de Saúde.
Os autores Renan Silva Santos, Alex Braz Santana, Victor Santana da Silva e Ana Carolina Santana
de Oliveira realizaram uma pesquisa com mais de 280 alunos do Ensino Fundamental II, nos Municípios de Glória e Paulo Afonso na Bahia, além do Povoado Quixaba pertencente ao município de
Glória-BA, baseados no pressuposto de que a mídia influência a sociedade em diversos contextos, e
as aulas de Educação Física Escolar. Tais considerações são apresentadas em “A influência da cultura midiática do esporte na Educação Física escolar em cidades do sertão baiano”.
Por fim, “Representações sociais de mulheres residentes no nordeste baiano sobre as lesões do
colo uterino”, de Vanessa Simões Sandes Walois e Érika Santos Nunes discute sobre as representações sociais de mulheres rurais da cidade de Paulo Afonso – Bahia sobre o acometimento
por lesões do colo uterino assim como pelo câncer cervical. Trata-se de um estudo de campo
exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, tendo a entrevista individual semiestruturada como técnica para coleta de dados.
É neste contexto interdisciplinar, essencialmente fundamentado pelas discussões realizadas na
7ª edição do Coninfa que entregamos ao nosso público leitor este volume da nossa Revista,
legitimando, mais uma vez, nosso compromisso com expansão do conhecimento e desejando
proveitosas leituras.
Prof. Msc. Jacson Gomes de Oliveira
Diretor Acadêmico da FACULDADE SETE DE SETEMBRO
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