
 

 

RESUMOS APROVADOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

Trabalho Título Parecer 

1 
Análise da Eficiência de Empresas de Capital Aberto do Setor de Serviços 
Educacionais no Brasil 

Aceito com alterações 

2 Análise da Rentabilidade e da Lucratividade da Fintech Nubank Aceito com alterações 

3 
Análise das práticas de Treinamento e Desenvolvimento de pessoas em 
Academias do segmento Fitness Lavras – MG 

Aceito com alterações 

4 
Diagnóstico da Gestão de Duas Microempresas Familiares que Atuam no 
Ramo de Comércio de Alimento para Animais na Cidade de Varginha-MG 

Aceito com alterações 

5 
Estudo Sobre a Utilização de Indicadores Financeiros nas Empresas no Ramo 
de Comércio de Alimentos para Animais na Cidade de Varginha-MG 

Aceito com alterações 

6 
Fatores que Influenciam as Decisões de Investimentos Financeiros: 
Conclusões com Base em uma Revisão Sistemática de Literatura 

Aceito sem alterações  

7 
Gerenciamento de Compras: Um Estudo de Caso em uma Indústria Moveleira 
de Médio Porte 

Aceito com alterações 

8  A gestão de estoque em uma empresa de pequeno porte Aceito com alterações 

9 Características de consumo e finanças pessoais: um estudo em Varginha / MG Aceito com alterações 

10 
Tipos de Dívidas das Empresas Brasileiras de Capital Aberto: uma Análise 
por Setores 

Aceito sem alterações 

11 
Desempenho Econômico-Financeiro da Gerdau com Base nas Informações 
por Segmentos 

Aceito sem alterações 

12 
Relação Entre Indicadores Econômico-Financeiros de Empresas Brasileiras e 
a Adesão ao Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE 

Aceito sem alterações 

13 A Gestão Financeira em uma Propriedade Rural Produtora de Leite Aceito com alterações 

14 
Análise do Comportamento Financeiro de Estudantes de Administração da 
Cidade de Lavras-MG 

Aceito sem alterações 

15 
Prazos Médios de Recebimento e Prazos Médios Pagamento de Empresas 
Brasileiras de Capital Aberto: uma Análise por Setores 

Aceito sem alterações 



 

RESUMOS APROVADOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Trabalho Título Parecer 

1 
Comparação do limiar glicêmico pré e pós-suplementação de carboidratos em 

indivíduos fisicamente ativos 
Aceito sem alterações 

2 
Corrida de alto rendimento: do treinamento em altitude 

ao dopping por eritropoetina 
Aceito com alterações 

3 Doping sanguíneo: fisiologia e métodos de detecção Aceito com alterações 

4 
Intensidade do exercício resistido determinada a partir do teste de repetições 

máximas com cargas livres e aparelhos guiados 
Aceito com alterações 

5 Kaatsu training (restrição de fluxo sanguíneo) no treinamento de força Aceito com alterações 

6 
O comprimento de membros inferiores (CMI) é determinante no desempenho 

no teste de Skipping alto? 
Aceito com alterações 

7 Policitemia vera, precursora da leucemia mielóide aguda e a atividade física Aceito com alterações 

8 Tipos de doping sanguíneo e exercício físico Aceito com alterações 

9 
Educação física escolar – desafios na rede pública de escolas de Oliveira – 

MG 
Aceito sem alterações 

10 
A sensibilidade da velocidade crítica de nadadores durante um macrociclo de 

treinamento  
Aceito com alterações 

11 Comparação entre dois protocolos de aquecimento em nadadores  Aceito sem alterações 

12 
O alongamento estático ativo provoca mudanças neuromusculares nos 

extensores e flexores de joelho  
Aceito com alterações 

13 Treinamento e destreinamento na sarcopenia em sobreviventes de câncer  Aceito com alterações 

14 
Influência da doença periodontal sobre o comportamento de camundongos na 

roda de atividade voluntária  
Aceito sem alterações 

15 Influência do peso corporal de crianças na capacidade cardiorrespiratória.  Aceito sem alterações 

16 
Análise do tempo total de tensão muscular em diferentes velocidades de 

execução na extensão de joelho  
Aceito sem alterações 

17 
O nível do desempenho de corredores de fundo pode afetar a relação entre 

velocidade do limiar anaeróbio e velocidade média dos 5km?  
Aceito sem alterações 

18 Eritropoietina: dopping sanguíneo   Aceito com alterações 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
Avaliação da desidratação e do nível de conhecimento sobre hidratação em 

corredoras de Rua de Lavras-MG 
Aceito com alterações 

20 
Efeitos agudos do volume de exercício pliométrico na frequência cardíaca de 

estudantes de 12 a 14 anos na cidade de Quillón – Chile.  
Aceito com alterações 

21 Tipos de doping sanguíneo  Aceito com alterações 

22 Fatores motivacionais para a prática de natação durante a infância  Aceito com alterações 

23 Exercício físico e as células-tronco e progenitoras hematopoiéticas circulantes  Aceito com alterações  

24 
Análise dos motivos de exclusão de um aluno com deficiência visual nas aulas 

de Educação Física: Estudo de Caso. 
Aceito sem alterações 

25 Efeito de dois programas de treinamento de força no equilíbrio de idosos  Aceito sem alterações 

26 Aptidão física de jogadores de futebol amador  Aceito com alterações  

27 
Comprometimento funcional dos membros superiores e avaliação da 

qualidade de vida em mulheres mastectomizadas  
Aceito sem alterações 

28 
Avaliação do equilíbrio estático e dinâmico em um grupo de idosas praticantes 

de dança de salão da cidade de Santo Antônio do Amparo - MG 
Aceito sem alterações 

29 
Avaliação do nível maturacional de habilidades básicas, em alunos de 7 e 8 

anos, das escolas públicas de Oliveira-MG 
Aceito sem alterações 

30 

 
Treinamento resistido e redução do percentual de corporal: uma revisão de 

literatura 
 

Aceito com alterações 



 

 

RESUMO APROVADO DO CURSO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

Trabalho Título Parecer 

1 
Análise e reestruturação da segurança da informação em uma instituição de 

ensino profissionalizante 
Aceito com alterações  


