
UTILIZAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS NO AUXÍLIO AO DIAGNÓSTICO PRECOCE DA CÁRIE NA INFÂNCIA  

Celso de Ávila Ramos *; Luan Vieira de Souza **;  Pedro Filipe Costa Araújo **;  Samuel Soares Guimarães ** 

  

Este trabalho tem por objetivo auxiliar no diagnostico precoce da cárie na infância, fazendo uso inovado de ferramentas tecnológicas, 
especificamente, de redes neurais artificiais. Tais redes simulam o comportamento do cérebro humano, permitem realizar processos 
computacionais com uma enorme capacidade de organização e, principalmente, generalização (classificar dados desconhecidos). Com 
uma amostra de dados gerais de crianças relacionados a seus hábitos alimentares e higiênicos, bem como informações 
socioeconômicas, é possível, então, treinar o software para realizar diagnósticos. Estes dados são apresentados como entradas para a 
rede dar inicio ao processamento e fluir por ela, camada por camada, até que a resposta seja produzida pela camada de saída. Ao 
final, esta saída será comparada à saída desejada (já previamente analisada por uma equipe de coleta de dados). Caso a resposta 
obtida não seja a esperada, a rede neural é capaz de refazer os cálculos até que sua saída seja igual ou mais próxima possível da saída 
desejada. Denomina-se este processo como treinamento. Uma vez treinada, com base nestes dados iniciais, a rede será capaz de 
diagnosticar, de forma generalizada, uma população maior, contribuindo assim, para a agilidade no diagnóstico e decisões sobre o 
tratamento personalizado a cada indivíduo, classificado com um nível de susceptibilidade considerável à cárie.  
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A prevalência da cárie dentária em crianças no Brasil, segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2010), é de 53,4%. Surge assim, a 
necessidade de conhecer a cárie infantil e os fatores que levam a ela. O presente projeto tem  como objetivo principal associar a 
saúde bucal ao uso inovador de ferramentas tecnológicas que podem auxiliar a população a melhorar sua qualidade de vida. 
Considera-se que, para que exista uma dentição saudável em um adulto, é necessário condições favoráveis na infância. O estudo 
pretende coletar informações referentes à condição atual da cavidade bucal e coleta de informações modificadoras como dieta, 
hábitos, e condições socioeconômicas para que, junto aos responsáveis, possam se estabelecer medidas terapêuticas por meio da 
detecção da susceptibilidade ou não aos fatores de risco. Os dados coletados serão submetidos como entradas a uma rede neural 
artificial, capaz de apresentar, como saída, o grau de susceptibilidade à cárie do indivíduo como baixo, moderado ou alto. 
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CONCURSO - PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS  

*Rogério Ramos do Prado; ** Sandra de Souza Alves; ***Marina Couto da Silva; **** Mônica   Fernandes Rodrigues Duhart ; 
*****Maria Cristina Da Silva  

 

Com vistas no desenvolvimento de habilidades e competências, a práxis pedagógica vem se construindo em novos formatos 
considerando a demanda oriunda de uma sociedade envolvida com as questões sociais como os direitos humanos compreendendo: 
acessibilidade, inclusão social como também a sustentabilidade. Um diferencial nesta nova proposta é o fazer pedagógico a partir 
projetos interdisciplinares inovadores que, de forma substancial e significativa, gerem produtos satisfatórios na busca por soluções de 
problemas e desafios contemporâneos. E, neste sentido, o Curso de Pedagogia da UNIFENAS – UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO 
VELANO e a Diretoria de Extensão e Assuntos comunitários promovem o Concurso de Práticas Pedagógicas Inovadoras cujo público 
alvo são Escolas Públicas e Privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, nos municípios do sul do Estado de Minas 
Gerais. Tendo como o objetivo a divulgação de iniciativas pedagógicas inovadoras, valorizando o trabalho docente e o trabalho 
discente proporcionando a troca de experiências, evidenciando  projetos de alta relevância pedagógica  no que tange à originalidade, 
inovação, funcionalidade e aplicabilidade contemplando as temáticas: Educação, Esporte e Cultura, Diversidade Étnico-racial, Direitos 
Humanos, Inclusão Social e Educação Ambiental; sendo certificados e registrados em  na cartilha pedagógica publicada e distribuída 
gratuitamente às empresas, poder público, escolas e instituições sociais, promovendo ampla divulgação das atividades. 
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A máxima da Educação contemporânea pressupõe uma escola que seja acessível para todos, na qual todos tenham oportunidades de 
se desenvolver de forma equânime. Para tal, é necessário que os espaços escolares sejam adequados, flexibilizados, reinventados, 
inovadores. Com relação à escolarização de alunos com deficiência, as adequações devem romper barreiras arquitetônicas, 
comunicacionais e atitudinais possibilitando a inserção e permanência destes. Nesse sentido o uso de materiais didáticos apropriados 
para o desenvolvimento de forma a potencializar as habilidades de pessoas com TEA- Transtorno do Espectro Autista, com Síndrome 
de Down, com cegueira ou baixa visão, com surdez e ou com diferentes capacidades de aprendizagem são fundamentais enquanto 
aporte pedagógico. No entanto nem sempre estes estão à disposição em instituições ligadas à educação. Sendo assim o Curso de 
Pedagogia Unifenas, cuja formação integral e holística  de seus egressos considera todas as especificidades próprias da diversidade 
humana, desenvolve simultaneamente à teoria, materiais adaptados facilitadores no processo de ensino e socialização de alunos, 
viabilizando desta forma o fazer pedagógico inclusivo. A confecção dos materiais reaproveita sucatas, descarte de material escolar, de 
tecidos e outros que estão disponíveis viabilizando o custo. Os principais elementos priorizados para a confecção são: a segurança, a 
aplicabilidade, o baixo custo e a funcionalidade com vistas às características específicas do público alvo levando em conta o estímulo 
tátil, a propriocepção, o estímulo auditivo e visual bem como de funções motoras. Os materiais, após elaboração são testados pelos 
supostos usuários e especialista tornando-se objeto de doação e de consulta.  

 

* Docente do Curso de Pedagogia  maria.cristina@unifenas.br 
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VISÃO DIGITAL - APLICATIVO PARA CELULAR USADO NA ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES VISUAIS EM PARQUES E JARDINS   

Francisco Donizeti Vieira Luz1 , Douglas José Marques2 

 

A acessibilidade diz respeito à possibilidade e condição  de percepção e entendimento para utilização segura e autônoma de espaços 
urbanos; assim sendo, pode-se definir a acessibilidade urbana como a facilidade de se alcançar os destinos desejados no ambiente 
público. Por sua vez, a sustentabilidade,  é uma continuidade do conceito utilizado na área ambiental ou agrícola, ou seja, é a 
possiblidade do cidadão exercer suas atividades básicas, com menos gasto energético e menos impacto ambiental, tornando-a 
ecologicamente sustentável. O objetivo deste projeto e o  desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis, visando a 
orientação  para facilitar o acesso  de deficientes visuais em parques e jardins públicos.  Por outro lado,  mobilidade é  um atributo 
associado às pessoas e aos bens,  correspondente  às suas necessidades de deslocamento,  consideradas as dimensões do espaço 
urbano. Toda movimentação ou deslocamento devem ser realizados pelo próprio indivíduo, em condições seguras e com total 
autonomia, sem depender de ninguém, mesmo que para isso necessite utilizar-se de objetos e aparelhos específicos, citando como 
exemplo as tecnologias de assistência móvel (celular). Aqui, pode-se fazer referência à tecnologia assistiva e salientar que ela tem por 
objetivo proporcionar à pessoa deficiente maior independência, qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação da 
comunicação, mobilidade. No projeto proposto, os dados de espacialização geográfica como latitude e longitude, referentes aos 
obstáculos físicos como lago, restaurante, alojamento, trilhas,  árvores, abrigo de animais, lanchonete, logradouros, serão 
armazenados em um banco de dados,  o aplicativo fará a varredura dos mesmos e informará ao deficiente, através de sons 
respectivos, sobre essas ocorrências,  proporcionando oportunidade de socialização além de  facilitar a mobilidade  em ambientes 
públicos, especificamente em parques ou jardins, contribuindo com a sustentabilidade. 

 Palavras-chave (4):  sustentabilidade, dispositivos móveis, inclusão social, aplicativo computacional 
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SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS USANDO GEOPROCESSAMENTO. 
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A importância da prevenção das doenças tem assumido papel vital na questão da saúde pública. Nesse aspecto, o tema 
geoprocessamento tem relevante importância pois, através dessa ferramenta computacional é possível o mapeamento dos locais 
geográficos de ocorrência de doenças epidêmicas em nível municipal, estadual ou nacional. Um fator importante a ser destacado é 
que através de ferramentas computacionais como programas de computador ou aplicativos para celular, as autoridades de saúde e os 
agentes epidemiológicos poderão atuar de forma rápida, precisa e segura no combate às doenças epidemiológicas. Com base no que 
foi descrito, este projeto visa o desenvolvimento de um sistema computacional para gestão de doenças epidêmicas.  Na execução 
desse projeto  serão utilizados recursos computacionais que permitirão o desenvolvimento de um ambiente para consultas visuais em 
um mapa geográfico sobre as ocorrência de doenças,  bem como o armazenamento em banco de dados dessas referidas ocorrências 
possibilitando inclusive a geração de relatórios estatísticos. 
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MUSICOGRAFIA BRAILLE 
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A tecnologia da Informação está presente em praticamente todas as áreas das ciências como ferramenta de produtividade, auxiliando 
os profissionais dessas áreas em seus trabalhos diários. Na educação inclusiva, isso não poderia ser diferente, pois a informática   deve 
ser uma aliada   e auxiliar os educadores de escolas públicas e escolas privadas e especialmente das escolas de educação especial no 
processo de inclusão social.  Esse trabalho pretende pesquisar recursos tecnológicos,  sistemas embarcados (hardware) e didáticos 
que possam ser aplicados no  desenvolvimento de programa de computador (software) que poderá proporcionar aos profissionais 
músicos, sejam eles educadores, maestros, compositores, desenvolver  partituras musicais, de forma interativa e, tal manipulação 
poderá ser realizada, tanto por pessoas que não apresentem qualquer problema de visão, bem como por músicos cegos, através da 
musicografia Braille; e que terão oportunidade de  produzir documentos musicais, os quais serão armazenados em um banco de 
dados. Portanto, após seu desenvolvimento, esse programa permitirá, ao educador musical bem como aos músicos cegos ou com 
baixo grau de visão, a elaboração   de partituras musicais, textos musicais e apostilas musicais transcritas para a linguagem Braille. 
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A preocupação com a manutenção dos recursos naturais tem assumido um papel vital na sociedade atual. Neste cenário o tema 
sustentabilidade se destaca pela sua abrangência e a importância que detêm em um processo produtivo. Um nicho importante a ser 
considerado, com relação a sustentabilidade na cadeia produtiva, é o impacto que o descarte incorreto de embalagens de defensivos 
agrícolas e afins podem gerar no meio ambiente. Com base nos pressupostos apresentados, este projeto visa o desenvolvimento de 
um sistema computacional de apoio ao processo de logística reversa de embalagens de agrotóxicos. O processo de desenvolvimento 
fará uso de recursos computacionais para desenvolver um ambiente que permita o controle dos estoques, logística reversa e apoio na 
tomada de decisão por todos os envolvidos no processo de compra e venda de defensivos agrícolas e afins. 
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A importância da previsão de gasto necessidades básicas, como alimentação, remédio, vestuário tem se tornado de extrema 
importância para que as pessoas possam organizar seu orçamento da melhor forma possível e, ainda considerando a inflação que 
consome grande parte do ganho salarial dos trabalhadores, o levantamento de preços de produtos que compõe a cesta básica do 
brasileiro tem relevante importância, pois assim, como dito anteriormente, é possível prever e organizar como o salário será gasto. O 
objetivo desse projeto é desenvolver recursos computacionais para,  através de aplicativo para celular bem como um programa de 
computador que poderão ser acessados de forma on line para que a população possa consultar qual é o supermercado que oferece os 
melhores preços dos alimentos. Previamente e periodicamente, uma equipe irá visitar os supermercados da cidade para realizar o 
levantamento de preços que compõe a cesta básica. O aplicativo on line  permitirá que essa equipe alimente o banco de dados com os 
preços atualizados para posteriormente serem consultados pela população. O aplicativo fará a comparação de valores de produtos,  
indicando ao usuário qual é o supermercado que está com os melhores preços dentro de um período de tempo; também irá gerar 
dados estatísticos e gráficos indicativos desses valores bem como localização geográfica dos referidos supermercados.  
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DETERMINAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS BIOATIVAS PRODUZIDAS POR STRESS BIOLÓGICO DE  BACTÉRIAS PATOGÊNICAS 

  

Ana Carolina Lima Delmoro*, Ana Flávia Pereira*, Ana Karolina Aparecida Terra*, Aldo César Rocha Silva**, Miller Santos Ferreira*** 

 
Bactérias Patogênicas penetram o organismo e podem causar transtornos severos durante seu processo de desenvolvimento e 
multiplicação. Bactérias patogênicas podem ser naturalmente eliminadas pelas células de defesa, que as reconhecem como estranhas 
ou por tratamento com antibióticos. Devido à resistência aos grupos de antibióticos, é de grande importância o conhecimento sobre os 
níveis patogênicos. Trabalhos demonstram que bactérias patogênicas possuem genes os quais permitem a produção de substâncias 
bioativas , para anulação do efeito antibiótico. 
Este projeto objetiva a determinação de substâncias bioativas de bactérias patogênicas submetidas a dose de antibiótico necessária 
para a criação de resistência. As amostras utilizadas foram realizadas na Universidade José do Rosário Vellano (Unifenas) no campus de 
Alfenas-MG, nas quais bactérias do gênero Klebsiella e Pseudomonas foram inoculadas em meios de cultura para o seu crescimento. 
As culturas de bactérias foram submetidas a grupos de antibióticos onde foram diluídas em uma placa de poços. A concentração da 
dose de antibióticos em que as bactérias apresentaram resistência foi determinada por espectrofotometria em equipamento de leitor 
de ELISA. Ao encontrar a dose resistente, as bactérias foram inoculadas em meios de cultura com a dose de  antibiótico pré 
determinada. Durante o desenvolvimento da resistência, as bactérias desenvolveram substâncias bioativas para a neutralização dos 
antibióticos. Essas substâncias serão isoladas e identificadas por meio de técnicas cromatográficas e espectroscópicas e sua atividade 
farmacológica testada quanto sua atividade anti-inflamatória, antioxidante. 

 

*Discente do Curso de Graduação em Farmácia - UNIFENAS - Campus Alfenas 

**Farmacêutico responsável do curso de Farmácia – UNIFENAS – Campus Alfenas 
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USO DE REDES NEURAIS NA IDENTIFICAÇÃO DA VOCALIZAÇÃO DE LEITÕES ESMAGADOS  
Evandro Mendes Leite*, Celso de Ávila Ramos**, Francisco Donizeti Vieira Luz**, Caio Erucci Faloni de Oliveira*** e Pedro Ivo Sodré 
Amaral****  
 
Na suinocultura moderna, as principais perdas no sistema de produção são decorrentes da mortalidade de leitões por esmagamento. 
Esse fato é ainda agravado pelas novas diretrizes do bem-estar animal que preconizam a criação das fêmeas livres, sem nenhum tipo de 
restrição espacial. Sendo assim, objetiva-se com o presente estudo identificar parâmetros sonoros de onda, produzidos pela vocalização 
dos leitões em situação de esmagamento, a partir do emprego de redes neurais artificiais. A coleta dos dados será feita em uma 
instalação de maternidade para suínos, com capacidade de alojamento para 50 fêmeas de linhagem comercial em gaiolas parideiras 
com suas respectivas leitegadas. Para o levantamento das vocalizações, será instalado um microfone unidirecional modelo Yoga HT-320a 
a uma distancia aproximada de 20 cm dos animais e conectado a um gravador digital para a captura de sinais na frequência de 44,100 
Hz. Para a detecção do esmagamento, será instalada uma câmera filmadora voltada à cela avaliada durante todo o período 
experimental. As vocalizações produzidas pelos leitões esmagados serão processadas e analisadas com o auxílio do software Audacity® 
para a obtenção dos parâmetros de energia do sinal (Pa2.s), duração do sinal (s), amplitude máxima (Pa), amplitude mínima (Pa), 
intensidade sonora (dB), pitch (Hz), formant 1 (Hz), formant 2 (Hz), formant 3 (Hz) e formant 4 (Hz). Redes Neurais Artificiais são 
adequadas quando se objetiva detectar padrões e classifica-los. Para o treinamento da rede neural será utilizado o algoritmo de 
gradiente de retropropagação (backpropagation), empregando-se as características sonoras capturadas como variáveis de entrada. Para 
o treinamento da rede neural, 80% dos dados amostrados serão utilizados para treinamento e 20% para testes. No decorrer do 
treinamento, serão observados e selecionados os melhores parâmetros para a obtenção da saída desejada, tais como taxa de 
aprendizagem da rede, erro mínimo e momentum.  
Palavras-chave: bem-estar animal, frequência sonora, inteligência artificial, suinocultura  
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DESENVOLVIMENTO DE UM HARDWARE PARA DIAGNÓSTICO/ALERTA DE ESMAGAMENTO DE LEITÕES EM MATERNIDADES 
SUINÍCOLAS  
Raphael Pereira Duarte*; Bárbara Ingrid Alves da Silva*; Cleiton de Sousa*; Rodolfo Milan de Paiva*; Celso de Ávila Ramos **  
 
A suinocultura moderna, assim como qualquer outra cadeia produtiva tecnificada se beneficia dos constantes avanços da tecnologia da 
informação e da robótica. A literatura apresenta resultados satisfatórios do uso de redes neurais na interpretação de vocalização de 
suínos no desenvolvimento de ferramentas para diagnósticos precoces e eficazes relacionados a diversos quadros patológicos e 
situações de estresse provocado por diferentes fatores. Nesse sentido, o presente trabalho objetiva o desenvolvimento de um sistema 
(hardware/software) capaz de interpretar a vocalização de leitões em situação de esmagamento, no ambiente de maternidade suinícola, 
promovendo a redução da mortalidade dos animais. O desenvolvimento do hardware será baseado em um sistema embarcado em 
Arduino Mega que é uma plataforma open hardware. O Arduino disponibiliza entradas e saídas digitais, bem como entradas analógicas 
para a conexão de dispositivos de saída de informação e sensores analógicos. Uma aplicação baseada em Redes Neurais Artificiais será 
instalada no dispositivo e receberá, por meio de conversores analógico-digitais, os sinais de áudio capturados por um microfone 
unidirecional modelo Yoga HT-320a. O sinal será filtrado, de forma que seja possível extrair suas propriedades, tais como energia do 
sinal (Pa2.s), duração do sinal (s), amplitude máxima (Pa), amplitude mínima (Pa), intensidade sonora (dB), pitch (Hz), formant 1 (Hz), 
formant 2 (Hz), formant 3 (Hz) e formant 4 (Hz). Uma vez filtrados, os valores servirão como entrada para a rede neural instalada que 
conseguirá classificar o sinal sonoro capturado como sendo de um esmagamento ou não, emitindo assim alertas por meio de uma 
interface de rede sem fio NodeMCU, também conectada ao Arduino. O alerta será propagado pela rede local e pela Internet até um 
servidor Web, de forma a permitir o monitoramento dos animais em níveis local e remoto.  
 
Palavras-chave: bem-estar animal, frequência sonora, inteligência artificial, redes neurais  
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FORMAÇÃO MUSICAL PARA PROFESSORES 
Luana Lemos Bastos; Priscila Ferreira Gonçalves de Oliveira; Mônica Fernandes Rodrigues Duhart 
  
  
Resumo: A música é uma linguagem presente em todas as culturas e envolve a sociedade em sua multiplicidade de efeitos, seja no 
aspecto afetivo, cognitivo, emocional e social que confere um caráter significativo à linguagem musical. Por ser uma forma de expressão, 
é de suma importância estar inserida na educação básica, inclusive para o desenvolvimento da linguagem de crianças com dificuldades 
de integração, ou de fala. Sendo assim, faz-se necessário formar professores de todas as áreas com a compreensão do conceito de 
Educação Musical. Dessa forma, foi elaborado um projeto que visa ampliar as possibilidades de trabalho do professor de Educação 
Básica com a música, auxiliá-lo no planejamento de aulas dinâmicas e criativas, a fim de despertar o interesse nos alunos em estudar 
música e promover a interação e comunicação social por meio dessa linguagem. O projeto teve como embasamento teórico o 3º 
volume dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI), que apresenta os fundamentos sobre as estruturas e 
características próprias da linguagem musical: apreciação, reflexão e produção musical. A especificidade deste projeto está em sua 
metodologia, que utiliza as inovações tecnológicas, com o aplicativo Plickers, e os princípios das metodologias ativas para se trabalhar 
com os professores, como a experimentação e resolução de problemas, explorando sua capacidade produtiva, criatividade e 
imaginação, de forma que eles possam multiplicar, não só a metodologia do projeto, mas também as inúmeras possibilidades de 
interdisciplinaridade que a música oferece. 
  
Palavras-chave: Formação de Professores. Educação Básica. Música.  
 
1 Discente do curso de Graduação em Pedagogia, Unifenas, Campus Alfenas. 
2 Docente orientador, autor correspondente: monica.rodrigues@unifenas.br   
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ASSOCIAÇÃO DE TÉCNICAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS PARA A SOLUBILIZAÇÃO DE POTÁSSIO DA ROCHA DE FONOLITO 
Ana Beatriz C. Terra¹, Aline Carvalho Mesquita¹, Ligiane A. Florentino², Adauton V. de Rezende³, José R. Mantovani4 

 
Nos últimos anos vêm sendo estudado o possível aproveitamento de silicatos de potássio (K) como fonte alternativa de fertilizantes 
potássicos. O fonolito é uma rocha que possui cerca de 8% de K2O (óxido de potássio) total, porém o devido às ligações covalentes o K 
encontra-se pouco disponível para a solução do solo. Objetivou-se avaliar a solubilização de potássio da rocha de fonolito por meio da 
associação de técnicas físicas (elevação da temperatura) e biológicas (bactérias). O experimento foi realizado no laboratório de 
Microbiologia Agrícola da UNIFENAS. O fonolito foi tratado termicamente em mufla a 800°C por uma hora e resfriado à temperatura 
ambiente. A outra parte do fonolito foi mantida in natura. Para instalação do experimento de biossolubilização, foi utilizado o meio de 
cultura Alesksandrov contendo 10 gramas de fonolito como fonte de potássio. Foram utilizadas quatro estirpes de bactérias 
diazotróficas (UNIFENAS 100-01; 100-13; 10021 e, 100-94), cultivadas por sete dias à 28°C. O experimento foi instalado em DIC em 
esquema fatorial 5 x 2, sendo quatro estirpes inoculantes, um controle sem inoculação e dois tipos de fonolito (aquecido e in natura). 
Após o período de cultivo, foram avaliados o teor de K (fotômetro de chamas) e o pH do meio de cultura. Verificou-se que a interação 
inoculação versus tipo de fonolito somente foi significativa para os valores de pH quando inoculado com a estirpe UNIFENAS 100-94, a 
qual apresentou maior valor de pH quando cultivada na presença do fonolito aquecido. Para os teores de K, não foi observada efeito da 
interação, no entanto, observou-se que a estirpe UNIFENAS 100-94 foi a que proporcionou maior liberação de K no meio de cultivo. De 
um modo geral, foi possível notar que a maior liberação de K esteve relacionada ao abaixamento do pH do meio de cultivo. 
Palavras Chave: Fontes alternativas de potássio; pó de rocha; inoculação 
 
¹ Discentes do curso de pós graduação em Ciência Animal 
² Docente orientador, autor correspondente: ligiane.florentino@unifenas.br 
³ Docente do curso de graduação em Agronomia e pós graduação em Ciência Animal 
4 Docente do curso de graduação em Agronomia e pós graduação em Agricultura Sustentável 
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FASHION LAW: UM APROFUNDAMENTO NO VIÉS DO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Eliana Terezinha de Oliveira*; Hudson Carvalho Bianchini**. 

A pesquisa em curso é uma análise sobre o Direito da Moda - o Fashion Law – com um aprofundamento no Direito de Propriedade 

intelectual. Estão sendo analisados conceitos de moda e arte para entender um pouco dessa linguagem da indústria da moda e definir, 

se possível, uma área do Direito de Propriedade Intelectual mais indicada para esse mercado, discutindo se é possível uma múltipla 

proteção (direito autoral e propriedade industrial) de uma única criação e se as leis brasileiras são o suficiente para dar proteção e 

segurança jurídica a criação de moda. A primeira vez que foi suscitado, foi em 2006 nos Estados Unidos, observada uma crescente 

demanda de casos, principalmente de grandes marcas de moda que começaram a ir para os tribunais. No Brasil chegou em 2011, onde 

agora começou a ser olhado com outros olhos. O crescente número de casos ligados a área fashion está aumentando e deve-se ao 

desenvolvimento da indústria da moda no mundo. Dados apontam que é uma das indústrias que mais cresce no mundo. O Brasil faz 

parte desse mercado, ficando entre os primeiros colocados em vários setores, com uma cadeia completa, desde da produção de 

matéria prima até o consumidor final. E o Fashion Law tem uma ramificação em cada fase dessa indústria, pois é uma disciplina de 

caráter interdisciplinar, que interliga várias grandes áreas do direito, desde do penal, trabalhista, processual ao constitucional. É 

multidisciplinar, isto é, não dialoga só com o direito, mas com várias outras áreas como: arte, cultura, ciência e tecnologia, meio 

ambiente dentre outras.  Mas em termos de proteção o Direito de Propriedade Intelectual tem grandes indicativos de ser o mais 

apropriado e indispensável, o que buscamos concluirmos com o estudo em face. 

Palavras-chave: Propriedade Industrial, Direito do autor, direito da moda, moda e arte.  

*Discente do curso de Graduação em Direito - UNIFENAS- Campus Alfenas 

**Docente orientador, autor correspondente: hudson.bianchini@unifenas.com – UNIFENAS - Campus Alfenas 
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