MONOGRAFIAS
POR ASSUNTO
Assunto

Autor

Título

Tombo

0005.8 / T833d

Johnny Ferreira Trindade

Desenvolvimento de um protótipo de um software usando biometria facial com a plataforma Java

m408

0006.6 / B536c

Marcello de Freitas Bertão

Um comparativo dos softwares de modelagem 3D: VRML e 3Ds Max

m409

001.6 / C187t

Luis Fenando Morales Camillo

Tecnologias Computacionais: etapas de um processo da evolução

m055

001.6 / R672s

Jose Ricardo Ferreira da Rocha

Sincronização dispositivos moveis X sistemas moveis

m090

001.6 / S237e

Gerônimo Rodrigues dos Santos

Um estudo técnico sobre computação em nuvem

m356

001.6 / T771i

Milena Rossignoli Tramontino

m086

001.64 / G354e

Victor de Almeida Geraldo

001.64 / P291t

Estela Pastre

Interfaces web com balanço de dados para comercio eletrônico
Estudo Comparativo da Utilização de Transações em Sistemas Gerenciadores de Banco de
Dados(SGBD'S)
Transações e manipulação de dados em sistemas gerenciadores de banco de dados distribuídos

001.642 / B813a

Jose Roberto Braguim Jr.

m105

001.642 / D541u

Ariane Pereira Dias

Arquiteturas e tecnologias emergentes para TV digital interativa
A Utilização de Sistemas de Informação pelas Industrias do Município de Garça Visando ao
Desenvolvimento. Um Estudo de Caso

003 / L732e

Dilson Hayashi de Lima

Estudo da urna eletrônica brasileira e proposta de otimização através da autenticação do eleitor e da
impressão do voto

m401

003 / P436p

Diego Henrique Pereira

Projeto Sifra: sistema integrado de frenagem para reduzir aceleração

m400

003.54 / S586c

Edineia Lima da Silva

Criptografia: certificação e assinatura digital

m012

004 / B862

Thales Nathan de Brito

Computação móvel: um estudo de caso na empresa Eletrobras Furnas Centrais Elétricas S.A., GO

m358

004 / M929d

Silas Humberto de Moura

Desenvolvimento de uma ferramenta para diagrama de fluxos de dados

m176

004 / S237i

Internet como instrumento de apoio vocacional

m299

Engenharia Social: O fator humano como agente vulnerável na segurança das informações

m097

004.16 / C416e

Franciele Santiago dos Santos
Aparecida Claudilene dos
Santos
Adão Aparecido Cerqueira

m114

004.16 / L953e

José Eduardo Luiz

A evolução dos processadores na analise de projeto de servidores
Estrutura e funcionamento do processador pentium dual-core da intel e sua inter-relação com os
componentes de hardware e com software

004.02 / S237e

m154
m095

m155

m175

004.2 / C366a

Camila Soares Catossi

Ataques de engenharia social: um estudo de caso nas microempresas de Garça

m331

004.2 / M321i

Sérgio Henrique Marcon

Intrusos digitais: a disseminação de malwares

m395

004.2 / P289e

Stela dos Santos Passos

Estudo de técnicas de interação humano computador para acessibilidade e usabilidade de jogos
interativos para educação

m600

004.2 / S237s

Prisciele Ap. Santos

Segurança da informação: ataques de engenharia social

m387

004.2 / S725c

Ubiratã Pereira de Souza

Criptografia quântica

m396

004.22 / A848a

Adriano da Silva Assis

Analise e desempenho de micro arquiteturas

m130

004.22 / H683a

Flávio Teruhiko Hobo

Avaliação de desempenho de arquiteturas multicore

m436

Tiago Beloti

Criptografia: a mecânica do algoritmo RSA

m164

004.28 / C824c

Gabriel Pereira Correa

m489

004.28 / M269c

Maisa Helena Paiva Mancussi

M136

004.28 / M343c

Focus on Quality: gestão de conteúdo aplicada a qualidade total

m487

004.35 / G633d

Gilda Ceron Mariucio
Marcos Vinicius Marques
Brosque
Ronier Oliveira Gome Jr.

Certificação digitação e a segurança dos dados na internet
A Criptografia Como Uma Ferramenta Importante para Garantir a Segurança nos Sistemas de
Informação
Criptografia de dados em sistemas biométricos

Desenvolvimento de Softwares: principios de engenharia e suas aplicaçoes

m078

004.35 / P126m

Ferdinando Cesar Paes

Um estudo sobre modelos de maturidade: CMMI e MPS.BR

m488

004.35 / P662e

Gabriela Piovezan

Engenharia de software: analise de pontos de função de qualidade de software

m460

004.35 / R488s

André Ricardo

Sistema de gestão Open Source Adempiere: implantação do sistema de gestão FATEC Júnior

m506

004.35 / S454d

Gabriel Valderramas Sé

Desenvolvimento de software para informatização de um consultório odontológico

m217

004.35 / S586d

Guilherme Silva

Desenvolvimento de sistema de controle de participantes em eventos

m490

004.35 / S729a

Daiane Cardoso de Souza

Análise de requisitos que influenciam na qualidade do software

M335

004.35 / S729e

Leonardo Souza

Elaboração de software de cadastramento para um órgão de ressocialização de ex-detentos

m485

004.5 / C334c

Ana Paula Casale

Computação em nuvem: passo a passo do uso dessa tecnologia

m463

004.5 / P651a

José Carlos Pinelli
Fernando Henrique Torigoe de
Sá

Ambiente de Desenvolvimento de software em nuvem

m492

Cloud computing - computação em nuvem: a tecnologia da informação para gestão de negócios

m603

004.28 / B452c

004.35 / B874f

004.5 / S111c

m110

004.56 / K788t

Kleber Aparecido Rosa

m111

Renato Dalvechio Alves

Tecnologias para armazenamento de dados
Sistema de controle de doações de sangue com relatórios gerenciais, procedimentos armazenados e
interface web
Firewall: projeto para uma rede simples

004.56 / S586s

Milene Luna da Silva

004.6 / A474f
004.6 / A553c

Cristian Ricardo de Andrade

Como livrar a Internet do esgotamento

m032

004.6 / A639s

Alexandre Gloneki Aparecido

Sistema didático de criptografia

m275

004.6 / C415a

Cesar Henrique Lopes Chiquini

Algoritmo de criptografia posicional com o uso de um polinômio de 3ºgrau

m347

004.6 / D812r

Daniel Toetz Duarte

Redes sem fio locais e pessoais

m113

004.6 / D978u

Silvana Aparecida Dutra

Uso das Tecnologias Interativas: um estudo de caso nas lans houses de garça

m062

004.6 / E51d

Luiz Gustavo Eltink

Desenvolvimento de aplicações Web com o framework .net

m181

004.6 / F383i

Rodrigo de Freitas Ferreira
Willian Ribeiro Lorena de
Godoy
Roberval Burneiko Leite

Internet no Brasil:: A tecnologia de conexão ideal

m101

Estudo de métodos de segurança na utilização de portas USB dentro das instituições

m349

Mercado e desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis: uma visão geral

m162

Tecnologia IPv6

m156

Redes PLC: tendências futuras

m327

004.6 / M321e

Sonaimy Oliveira Lima
Roberto Guimarães de Freitas
Mancuzo
Lucas Ferreira Marques

Estudo dos fatores de segurança em redes ênfase no tipo 802.11

m462

004.6 / M376v

Carlos Alberto Martelini

Vantagens e desafios das redes fotônicas nas comunicações

m304

004.6 / O48r

Cauê Fanini de Oliveira

Suporte técnico: comparativo entre sistemas de acesso remoto

m498

004.6 / P436s

Julio Cezar Gonçalves Pereira

Segurança de dados na internet: mecanismos de defesa no mundo digital para usuários domésticos

m102

004.6 / P586s

Segurança na internet: um estudo relacionado aos hackers - como se defender

m126

A importância da informação na área da saúde: estudo de caso do software SIM

m334

004.6 / S438r

Ludimila Altran PICOLOTO
Adriana Pettenuci da Fonseca
Santos
Fernando Antonio Lara Seabra

Redes sem fio Wimax: um estudo em infra-estrutura sem fio

m357

004.62 / B664a

Josef Nikolaus Blatter Jr.

Aplicações Moveis(Mobile Applications): o uso do celular como uma ferramenta poderosa

m004

004.62 / C759u

Thiago Ribeiro Contardi

Usabilidade de interface para telefones móveis

m124

004.62 / J82c

Robson Toffoli Jorge

Um Comparativo entre J2ME e SuperWaba: Uma Experiência Prática

m147

004.6 / G589e
004.6 / L553m
004.6 / L732t
004.6 / M269r

004.6 / S237i

m511
m456

004.62 / N177s

Leonardo Naneti

Sistema de vendas para dispositivos móveis

m294

004.62 / R696p

Kelly Colussi P. Rodrigues

Principais tecnologias para desenvolvimento de sistemas moveis: um enfoque em JAVAFX

m082

004.65 / A447r

Eduardo de Almeida

Redes locais Wireless 802.11 A, B e G

m033

004.65 / B336d

Murilo Lino Battilani

Diagramação de um sistema para controle de acesso para a internet

m207

004.65 / B895i

Renan Leite Brunhara

Implantação de redes Wi-Fi em pequenas localidades

m333

004.65 / G216r

André Pedroso Garcia

Redes wireless e suas vulnerabilidades

m448

004.65 / G821d

Weider Gregório

Demonstração teórica das principais formas de invasões e ataques em redes de computadores

m083

004.65 / S237w

Márcio Souza Santos

Wireless: análise dos riscos e das vulnerabilidade das redes locais sem fio

m188

004.65 / S586t

Rodrigo Fernandes da Silva

Tecnologia 3G e redes wireless wimax e wi-fi

m168

004.65 / S729i

Antonio Cesar Souza

Integração de rede de computadores wireless: cidade digital

m493

004.66 / F866u

Ian Hayasida Freitas

Utilização de tecnologia GPRS de telecomunicações sem fio em sistemas móveis

m231

004.66 / P643t

Rogério Pilon Filho

Tecnologias utilizadas em sistemas monitorados

m218

005.1 / B574d

Tiago Francisco Bezerra

Desenvolvimento de aplicativo para celulares em J2ME: controle financeiro pessoal

m303

005.1 / C268i

Marcio José Cardoso

m500

005.1 / C376a

Diego Miron Cavaiar

005.1 / C837s

Guilherme da Silva Costa

Implementação de site de comércio eletrônico: Marcio Virtual Store
Sistema computacional para o controle de agendamento e medicamentos para o posto de saúde de
Luiziânia/SP
Sistema de acompanhamento de serviço de lava rápido

005.1 / F328a

Willian Feltri

Aplicativo móvel para controle e acompanhamento da pressão arterial

m491

005.1 / F363

José Lemes Fernades Jr.

Sistema de oficina mecânica

m640

005.1 / k88s

Diego Seiji Koyama

m216

005.1 / K94d

Monique Matos Krutzsch

005.1 / K97d

Lincon Keiti Kusunoki

Semi-sistema embarcado para microondas
Desenvolvimento do aplicativo VoxBank: uma proposta para a inclusão do deficiente visual na
automação bancária
Desenvolvimento de um aplicativo para Iphone

005.1 / L732a

Roberta Ferreira Lima

Um aplicativo para windows: agenda win

m604

005.1 / L732i

Luiz Fernando Lima

Inclusão digital e internet para todos: as iniciativas governamentais para garantir esse direito

m289

005.1 / M38s

Elizeo Mendes

O Software livre e sua importância na inclusão digital

m024

A106
m495

m322
m332

005.1 / M729s

Priscila Marins Corrêa Souza

Software de auxílio ao ensino de estruturas de dados em três dimensões

m210

005.1 / R687a

Guerino Eugênio Rodella

APPCAUX - desenvolvimento de um aplicativo para auxílio em compra

m503

005.1 / S729f

David de Souza

4QUIZ: software de apoio educacional

m602

005.1 / Z86a

Ligia Mariusso Zoliani

m494

005.1 / Z86d

Ligia Mariusso Zoliani

005.107 / M843s

Ariane Momesso Moreno
Marcus Vinicius Marques
Brosque
Ecidir Ferreira Adorno Filho

AcceSpeak: inovação na comunicação de deficientes auditivos
Desenvolvimento do aplicativo signword: criação de instrumentos para inclusão do deficiente
auditivo na comunidade digital
Software educativo de auxílio ao aprendizado infantil da língua inglesa
Analise de requisitos representada nos paradigmas estruturado e orientado a objetos

m092

Aplicações Web: Desenvolvimento de Aplicações em ASP.NET, PHP e Ruby on Rails

m161

Aplicativo móvel para informações esportivas e interação entre torcedor e clube Garça

A232

Desenvolvimento de sistema informatizado para controlar a pontuação de docentes das Etecs

A65

Inventory info: controle dos dispositivos conectados a uma rede corporativa

A259

005.117 / B874a
005.13 / A241a
005.13 / A474a
005.13 / A573d
005.13 / A636i
005.13 / A798i
005.13 / A994i

Rodrigo Onishi Alves
Rafael de Carvalho Andriollo
Gabriel Felipe do Carmo
Antunes
Rosimeire Noriko Oguihara
Asanome
Rafael Vidoto de Azevedo

A296

Indutor cerebral de estímulos humanos através da emissão de sons binaurais

A294

Elaboração de um dicionário eletrônico de MySQL
Segurança da informação: a proteção contra o vazamento de dados e sua importância para as
empresas privadas
Sistema agregador de blogs e vlogs para organização e divulgação de conteúdo

005.13 / B465s

José Antonio Tavares Beneti
André Luis Guedes Benete

Desenvolvimento de uma página web para o controle de adoções de animais
Sistema de orçamento para indústria e embalagens

005.13 / B482a

Caio Beraldo

005.13 / B622p

Ronaldo da Costa Bispo

005.13 / B622s

Edson Rodrigues Bispo

Automação de redes hierárquicas cisco (SINAPSE): agilidade nos processos de detecção e falhas
sem switches e roteadores utilizando Syslog e Netflow
Proposta de sistema de agendamento on-line de consulta médicas na unidade básica de saúde
Bandeirantes - Marília/SP
Software de controle e gerenciamento de trabalho de conclusão de curso

005.13 / B662p

Misael José Vilas Boas

Proposta de um sistema gerador de horários de aula orientado a objetos

005.13 / B238s
005.13 / B327s
005.13 / B465d

m227

A importância do estágio supervisionado para os alunos de tecnologia: teoria e prática

Elaine Baltozani
Guilherme Augusto Ruani
Barbosa
Rafael Lopes Bastos

005.13 / B197e

m163

m283
A208
A181
A264
A286
A255
A66
A288
m167

005.13 / B732s

Raul Henrique de Souza Borges

Sistema para gerenciamento de vendas: a interoperabilidade de uma aplicação rest

A272

005.13 / B813e

Cristiano Bragança

Esteganografia

m552

005.13 / B928s

Guilherme Matioli Bueno

Sistema web para divulgação de serviços

A260

005.13 / B928s

Thais de Oliveira Cassaro Bueno

Sistema de controle de inadimplência: estudo de caso na loja de roupas

A273

005.13 / C198d

Rhudá Oliveira Campos

Desenvolvimento de um sistema para locadoras usando a ferramenta Microsoft Visual Studio C#

m453

005.13 / C217d

Desenvolvimento de um sistema para loja de games

A228

Inclusão digital: desenvolvimento de software educativo para melhor idade

A169

005.13 / C355s

Diego Henrique Candido
Camila Oliveira da Silva
Cardoso
Jaciro de Castro Júnior

005.13 / C385d

Lucas Baltazar Cayres

Demonstração de técnicas de manipulação de memória de aplicação em execução

A254

005.13 / C613s

Alisson Nogueira Claro

Sistema de gerenciamento de academia

A165

005.13 / C718p

Cássio Felipe Pereira Colombo

Proposta de um software mobile para senhas

A204

005.13 / C744s

Marcos Antonio da Conceição

Sistema Web gerador de fechamentos para loterias

A275

005.13 / C824h
005.13 / C824t

Adriano da Rocha Correa
Jonas Vinicius Correa

m496
A291

005.13 / C837c

Eduardo Cardoso Costa

Hotel Manager: sistema de gerenciamento de reserva de hotéis de pequeno porte
A TI ignorada por pequenas empresas: como o uso de ferramentas Open Source e de baixo custo,
podem revolucionar a TI em pequenas empresas
Contribuição de um sistema no gerenciamento dos processos

005.13 / C837s

Caio Vinicius da Silva Costa

A167

005.13 / D192a

Luís Fernando Dantas

005.13 / D475s

Antonio Donizetti Dessimoni
Emerson Rosa Eduardo

Sistema de registro de treinamento físico on-line
Análise e desenvolvimento do system Kurt: sistema computacional para gerenciamento de vídeo
locadora
SAVL: proposta de administração de vídeo locadora
Práticas ITIL: uma compreensão de sua implementação na gestão de serviços de TI

Eduardo Ferreira Bonato El
Adass
Danilo Luis Guizard Evalt

Sistema computacional para o controle de estoque voltado para o comércio de suplementos
alimentares para atletas
Sistema web para emissão do orçamento
Estudo da aplicação de realidade aumentada

005.13 / F224f

Josiane Aparecida Farias
Dener Portela Farias

005.13 / F316t

Anderson Felix

Transmissão de imagens vetoriais SVG através do canal logico de rede Socket na linguagem JAVA

005.13 / C268i

005.13 / E244p
005.13 / E371s
005.13 / E921s
005.13 / F224e

SIGAMOBI: aplicativo para consulta de notas da Fatec Garça

Fast Delivery: aplicação Windows para gerenciamento de lanchonetes e restaurantes

A346

A205

m509
m554
A289
A172
A227
A210
A300
m127

005.13 / F375s

Matheus Ferrari

Sistema para busca e divulgação de promoções

A269

005.13 / F819a

Iago Gonçalves Francisco

Auxílio da tecnologia assistiva no desenvolvimento da educação da criança e jovem autista

A262

Marcos Roberto Alves Ferreira

A linguagem PHP para sistemas web dinâmicos

m108

Luis Felipe Wiira Sá Freire
Guilherme mantovani Frésca

Sistema web para gerenciamento de estágio da Fatec Garça

A268

Aplicativo de controle financeiro pessoal Android

A59

005.13 / G229s

Wendell Fernandes Garcia
Sérgio Eduardo Garé Júnior

Software de controle de estoque para uma oficina mecânica
SARC: sistema de acompanhamento de rodízio de carros

005.13 / G394a

Marcos Paulo Guimarães Guerra

Aplicativo móvel baseado na tecnologia de geolocalização para gerenciamento de pedidos em
estabelecimentos gastrônomicos

A212

005.13 / G633c

Pablo da Silva Gomes

Contribuiçãode um sistema de gerenciamento de estoque para uma organização

A64

005.13 / G633d

Maycon César Schiasso Gomes

Desenvolvimento de um sistema web de monitoramento de entrada e saída de máquinas e afins

A270

005.13 / G633s

Otávio Gomes
Fábio Henrique do Carmo
Gonçalves
Lais dos Santos Kagawa

Sistema de auxílio ao professor
Sistema de gerenciamento das operações de um comércio de confecções

A215
A290

Aplicação web para manipulação de informação de pacientes na área da saúde

A303

Sistema de gerenciamento de operações de um estudo fotográfico

005.13 / L892t

Victor Augusto Lopes
Pedro Henrique Lourencini

005.13 / L979s

William Ferreira da Luz Junior

005.13 / M152a

Thiago Santana Maciel

005.13 / M188s

Leandro Magalhães

Sistema de folha de pagamento
Agenda SUS - Sistema de gerenciamento de demandas por consultas e exames em referência de
média e alta complexidade do Sistema Único de Saúde
Sistema de coleta e gerenciamento de informação via SNMP

005.13 / M293c

Marcelo Aparecido Montovani

005.13 / M333s

Raul Bortoletto Mariano

005.13 / M357d

Desenvolvimento de aplicativo android de listas de compras

005.13 / M357s

Abner Lisboa Marques
Evandro Ramos Marques

Sistema de informação gerencial para bares de pequeno porte

A55

005.13 / M374d

Diogo Elias Ferrarezi

Desenvolvimento de um sistema para uma bicicletaria usando a linguagem de programação C#

m643

005.13 / F831l
005.13 / F866s
005.13 / F884a
005.13 / G216s

005.13 / G635s
005.13 / K19a
005.13 / L864s

Traveller: desenvolvimento de um jogo RPG

Como desenvolver a habilidade inovação: como fazer e pensar de modo disruptivo
Software para controle de estoque e gestão das vendas de oficina mecânica

A355
A297

A221
A338
A222
A220
A292
m769
A351
A343

005.13 / M386a

Bruna Martins

005.13 / M386s

Caíque Arthur Lopes das Silva
Martins
Caio Pedroso Martins

005.13 / M422r

Felipe Fernandes Massuia

005.13 / M386s

005.13 / M514t
005.13 / M543e

Flávio Miranda Meira Júnio
Filipe Marques Menezes

005.13 / M663p

Luzinete Cordeiro da Silva
Messias
Everson Milani
Wesley Ferreira Mina

005.13 / M827s

Ronye Ferreira Morais

005.13 / M827s
005.13 / M831d

005.13 / M585u
005.13 / M637a

Avaliação das técnicas de IHC no site governamental Ministério do Trabalho e Emprego: um
estudo de caso e proposta de uma nova interface

A202

Segurança da informação: engenharia social em uma empresa de Marília

A168

Sistema de controle de irrigação automatizado desenvolvido na plataforma arduíno
Recipedia: gerenciamento de cardápios: busca e seleção de receitas baseados nos ingredientes
disponíveis na residência

A203

Treiner: sistema de gerenciamento de uma academia

A58

EAD - projeto de ensino a distância

A57

A207

Usabilidade na Web: avaliação, através do índice de satisfação do usuário, de um sistema eletrônico
m553
de gestão escolar do Governo do Estado de São Paulo - GDAE
Aplicações Distribuídas
m039
Plataforma web para compartilhamento de histórias
A298

Johnny Ferreira Morais

Sistema de impressão CUPS: a solução para gerenciamento de impressões em ambientes
corporativos
Sistema de autenticação para internet na rede de dados da Fatec Garça

A347

005.13 / M929s

Pedro Gabriel Lopes Morato
André Luis Rodrigues Moura

Desenvolvimento de um software gerenciador de academias de musculação
Sistema de coleta e gerenciamento de informações via SNMP: interface web de gestão integrada

A179
A287

005.13 / M931s

André Guilherme Acarine Mouro Sistema acadêmico colaborativo: gestão de banco de dados

A53

005.13 / M989d

Victor de Souza Mussio

Desenvolvimento de aplicativo personal trainer virtual para dispositivos móveis

A234

005.13 / N127a

Wellington Pina Nadamoto

Aplicativo de streaming

005.13 / N163d

Desenvolvimento de um aplicativo comunicação alternativa (PECS) para crianças autistas

A257

005.13 / O411s

Daniele Floresti Nakassima
Willians Vinicius Okamoto

Sistema acadêmico colaborativo para web

A69

005.13 / O414i

Noemi Patrícia Fuji Okimura

005.13 / O42r

Cristian Leonel Moma Olande
Thiago Moises Gomes de
Oliveira

005.13 / O482b

Interação humano - computador no comércio eletrônico: computador no comércio eletrônico, um
estudo de caso sobre a empresa mercado livre
Repositório institucional: implantação do DSpace na Fatec Garça
Bridgeasync: plataforma de gerenciamento de dispositivos embarcados

A182

A354

A214
A256
A353

005.13 / O482s

Ary Sandoval Santos Oliveira

Sistema comercial web para controle de aluguel e venda de jogos e consoles

A224

005.13 / O482s

Bianca Menegildo Cardoso
Hellen Cristina Gonçalves de
Oliveira

Projeto doação: sistema para agendamento de doações de sangue

A225

Sistema para controle e administração de mercadorias

A261

Reengenharia de sistema WEB legado para sistema WEB orientado a objetos usando PHP: Um
estudo de caso

m091

SYSTEMTECA: sistema informatizado para a biblioteca do município de Álvaro de Carvalho

A175

Sistema de controle e monitoramento para estacionamento de shoppings
Criação de um dicionário eletrônico comentado dos termos das principais linguagens de
programação

A266

005.13 / O482s
005.13 / O48r

Guilherme Delphino de Oliveira

005.13 / O712s

Juliano César Teixeira de
Oliveira
Leonardo Orlando

005.13 / P284c

Giovanni Di Pasquale Jr.

005.13 / O48s

005.13 / P293d

Sidnei Douglas Nougueira do
Passos
Eduardo José Pastre

005.13 / P324s

Silvério Oliveira de Paula

005.13 / P337a

Mario Pavanini Neto

005.13 / P371s

Emilly Carolini Pedrassini

005.13 / P372a

Maiara Helena Ferreira Pedroso

005.13 / P436p

Alex Sandro Costa Perfeito

005.13 / P436s

Alexandre Fernandes Pereira

005.13 / P436s

005.13 / P289s

005.13 / P436t

m193

Sistema gerenciador de estoque escolar

A233

Desenvolvimento de aplicativo android para controle de finanças pessoais
Sincronismo de dados entre um sistema web e um sistema web e uma sistema para dispositivos
móveis sem conexão à Internet
Aplicativo de automação residencial de baixo custo com Raspberry PI
Software educativo no processo de ensino-aprendizagem da matemática de crianças com
necessidades especiais
Aplicação web para a divulgação de conteúdo audiovisual

A125
A352
A349
A173
A211
m271

Alecsander Pereira

Proposta de um sistema de rematrícula via WEB para Fatec de Garça - SP
Software para geração de listas de exercícios de matemática para os anos iniciais do ensino
fundamental: apoio ao professor
SCC - Software de controle de candidatos do complexo de trânsito de Marília

Henrique Marangon Pereira

Tutorial on-line sobre estrutura e organização de dados

m293

A98
A223
A213

005.13 / P453t

Mario Henrique Figueiredo Peres Desenvolvimento de um sistema desktop de gerenciamento da empresa MS Tintas
Ana Beatriz Kay Peron
Testes de software: um estudo de caso

005.13 / P853s

Fernando Porto Neto

Sistema de localização de pessoas em perigo

A56

Francine Aparecida Borella
Prieto

O uso de banco de dados em dispositivos moveis utilizando J2ME

m087

005.13 / P437d

005.13 / P948u

A52

005.13 / R696e

Marcos Vinicius de Oliveira
Ribeiro
Raphael Brandão Rodrigues

005.13 / R789s

Andrew Junior Angelo Rosário

005.13 / R834p

João Victor Tocilo Rossignoli

Estudo de caso: a interoperabilidade de uma aplicação rest
Um sistema de banco de dados para a diretoria regional de assistência e desenvolvimento social
(DRADS/Marília)
Proposta de um aplicativo móvel facilitador do acesso a informação em âmbito escolar

005.13 / S111s

Raian Sá

Sistema de autenticação de usuários de rede sem fio

A126

005.13 / S111s

Sorreyla Sadika Leme Saada

Sistema de avaliação escolar

A218

005.13 / S237a

Carolina Ávila dos Santos

Aplicativo para controle de violências sofridas por mulheres

A226

005.13 / S237c

Paula Regina Chaves dos Santos

Cady: rede social acadêmica para web

A178

005.13 / S237p

Mauricio Ribeiro dos Santos

Programação embarcada para rastreamento de veículos de transporte terrestre

005.13 / S237s

Lucas Fernando dos Santos

Sistema web de doação

A97

005.13 / S237s

Jonathan Castro dos Santos

Sistema para orçamento no setor de esquadrias metálicas - Gera Esquadrias

A263

005.13 / S237v

Flávio Augusto dos Santos

A122

005.13 / S243s

Dulcinéia Cristina Saraiva

005.13 / S556a

Ricardo Tadashi Shimizu

VISAC: Sistema de atendimento a moradores de condomínios
O software como medida de apoio ao tratamento do distúrbio de aprendizagem: a dislexia, em
crianças na idade de alfabetização
Aplicação web para gestão de ordem de serviço

005.13 / S556h

Rafael Pascotto Shimabuku

HOTSPOT: sua rede mais inteligente

A231

005.13 / S586a

Thais Cristina da Silva

Aplicativo de controle de vendas para autônomos

A219

005.13 / S586a

José Márcio Mendes da Silva

Aplicativo mobile que possibilita efetuar pedidos e pagamentos em bares e restaurantes

A265

005.13 / S586b

Dalila da Silva

Business Intelligence: estudo de caso utilizando ferramenta e aplicações Microsoft

A170

005.13 / S586f

Guilherme Henrique Silva

FATECWEB: sistema de gerenciamento de conteúdo on-line

m497

005.13 / S586f

Allex de Oliveira Silva

4JOBZ: plataforma online de prestação de serviços

m502

005.13 / S586g

Rafael Camargo Kuniyoshi Silva

Geração de competitividade entre micro e pequenas empresas com a computação em nuvem

A216

005.13 / S586l

Luis Guilherme Duarte da Silva

m666

005.13 / S586p

Diego Miron Serrano da Silva

Lifestudy - sistema de gestão acadêmica social
Processo de acessibilidade e usabilidade para uma ferramenta B.I.: estudo de caso com a ferramenta
QLIKVIEW

005.13 / R484d

Desenvolvimento de um sistema para salão de cabeleireiro

A115
A271
A102
A129

A350

A54
A217

A171

Isac Marques da Silva

SGA House: sistema de automação residencial

A60

Software web capaz de chavear atletas levando em consideração fatores primordiais

A114

SAC: sistema de apoio ao consumidor

A176

005.13 / S586s

José Victor Silva
Marlon Henrique de Oliveira
Silva
Natalia Marise da Silva

Sistema de backup e restore

A177

005.13 / S586s

Lucas Gustavo Costa da Silva

Sistema de controle de bens e serviços voltado para locadora de veículos

A229

005.13 / S586s

Deivid Inácio da Silva

Sistema de auxílio ao agente comunitário de saúde no controle de casos de dengue

005.13 / S586w

Fabio Spolaor da Silva

005.13 / S587s

Caio da Silva Silvestre

005.13 / S676a
005.13 / S725s

Bruno Catarino Soares
Rodrigo Delwin de Sousa

WETHINK FV: força de vendas
Sistema de gerenciamento de teste de equipamentos (SDTE) para empresa Life Serviço de
Comunicação e Multimídia Ltda
Aspectos conceituais pertinentes à criação de um site de compras para deficientes visuais
Sistema de avaliação de aulas e palestras

005.13 / S729d

Vinicio Gomes de Souza

005.13 / S729s

Clodoaldo José de Souza

005.13 / S729t

Michelle Bravo Souza

005.13 / T136d

Leandro Satiro Takemura

005.13 / T164s

Rafael Jundy Kochi Tanji

005.13 / T315d

Rodrigo José Terassi

005.13 / U22e

Emerson Shussaburo Ueno

005.13 / U99a

Aplicativo móvel para auxílio de daltônicos no reconhecimento de cores

A267

005.13 / U99o

Lorena de Carvalho Uzai
Jéssica Andressa Uzai

Ortografando: jogo educativo para Android

A61

005.13 / U99s

Luis Gustavo de Carvalho Uzai

Sistema de reconhecimento de voz - aplicabilidade

m324

005.13 / V164d

Anderson Aparecido Valério

Desenvolvimento de um sistema de informação para gestão de desenvolvimento de softwares

A201

005.13 / V313d

Roberto de Melo Varjão

Desenvolvimento de um jogo para android: GENIUS

A104

005.13 / S586s
005.13 / S586s
005.13 / S586s

A345
A258
A166
m599
A295

Desenvolvimento de um sistema de outorgas para a empresa Departamento de Águas e Energia
A183
Elétrica
Programação embarcada para rastreamento de veículos de transporte terrestre
A344
Taken Controllerdesenvolvimento de um aplicativo Android para controlar a corrente de tomadas
A230
via IP de Rede
Desenvolvimento de software educativo de matemática para auxíliar na parendizagem de operações
A63
básicas
Sistema de controle de aluguel de trajes (SCAT)
A180
Desenvolvimento de um software de controle financeiro geral do setor de finanças de uma empresa
A133
comercial
Estudo sobre as camadas ocultas da internet - DEEP Web
A206

005.13 / V574d

João Victor Zilio Verzoto

Desenvolvimento de jogos: treasure hunter
Sistema de informação para o gerenciamento das operações de um salão de beleza: estudo de caso
na loja de roupas
Desenvolvimento de um aplicativo android para o auxílio no estudo para concursos públicos
Sistema de informação web para desenvolvimento de avaliação acadêmica com a aplicação de
conceitos de gamificação
Aplicativo móvel para listagem de buracos em vias urbanas usando google maps
Republica Já: sistema híbrido de anúncio e busca de repúblicas estudantis para dispositivos móveis

A62

005.13 / V614s

William Domingos Viana

005.13 / V658d

Jean Carlos da Silva Vieira

005.13 / V658s

Guilherme Sanches Vieira

005.13 / Z35a

005.13 /C755s

Luiz Reinaldo Zaparoli Júnior
Leonardo dos Santos Palácio
Zola
Anderson Rafael Pinto Batista
Luciano Consalter

005.13/ A447s

Danilo Alves de Almeida

SCAC: Sistema para o controle de acesso a condomínios

A120

005.13/ A447s

Kaíque Araújo de Almeida

Sistema de controle financeiro

A131

005.13/ A681s

Wagner Luis Greco Arênas

Sistema controlador de estoque para microempresas

A127

005.13/ B737n

Marcelo Augusto Borrago

NIGHTMARE: protótipo de um jogo

A124

005.13/ C223p

Marília da Silva Ribeiro Canin

Protótipo de um sistema gerencial de posto de ensaios credenciado pelo Inmetro

A107

005.13/ C659s

Marcos Augusto Pinto

Software para cálculo de despesas e ajuda na tomada de decisão

A100

005.13/ C871d

Danilo Soares Couto

Desenvolvimento de classe java para resolução de equações de primeiro grau

A128

005.13/ C871s

Mayara Caroline Coutinho

Sistema de controle de estoque do almoxarifado do DAEE de Marília/SP

A108

005.13/ E747s

Luis Felipe Escossiato

Software de apoio para ensino e aprendizagem da língua inglesa

A117

005.13/ E87a

Matheus Gonzalez Eugenio

Análise e desenvolvimento de um sistema web para controle financeiro pessoal

A113

005.13/ F363v

Venda Fácil: aplicativo android para controle de vendas

A109

005.13/ F383s

Carlos Eduardo Fernandes
Leonardo dos Santos Ferreira

Sistema de comando de voz para acessibilidade

A332

005.13/ F676s

Jean Carlos da Fonseca

Sistema web para gerenciamento de promoções de supermercados

A329

005.13/ F866s

Thiago Luiz Sequetto de Freitas

Sistema de controle de estoque: Sequetto Stock

A306

005.13/ G233s

Sidnei Ferreira Gomes

Software jurídico

A96

005.13/ L318s

Ricardo Costa Laranjeira

SIGES - sistema informatizado de gerenciamento de escalas de serviço

A112

005.13 / Z861r
005.13 /B222p

Proposta de um sistema de gerenciamento para loja de bolsa e acessórios
Sistema web de gerenciamento de asilo

A274
A174
A209
A348
A293
A101
A334

005.13/ L533

Vitória Queiroz Silva Leite

Análise de interação e relacionamento empresa/cliente por meio de software CRM

A110

005.13/ L539s

Vinicius Augusto Lelé

A118

005.13/ L732a

Rafael Cirilo de Lima

005.13/ L732s

Deyse Hayashi de Oliveira Lima

Sistema gerenciador de acesso sem fio - SGASF
Aplicativo para cálculo de gotejamento, consulta de medicamentos e consulta ao código
internacional de doença
Software de gerenciamento de um salão de beleza

005.13/ M149s

André Kazumi Machida

Sistema para gerenciamento da carteira de trabalho e previdência social (CTPS)

A121

005.13/ M269o

Thiago Oliveira Mancuzo

Organizeme - aplicação web para gerenciamento de chamados para suporte

A130

005.13/ M488d

Manuel Medeiros Junior

Desenvolvimento de um sistema de controle orçamentário pessoal

A116

005.13/ M528c

Renan Machado de Melo

A99

005.13/ M547s

Gustavo Doratiotto Menoi

005.13/ M676a

Cesar Kingiro Mitsuka

Controle de vendas de veículos de garagens em nuvens
Sistema de controle (Gerenciamento) de empresas e comércios: controlando estoques, vendas e
compras
Aplicativo para android simulador de concurso

005.13/ M972d

Fábio Murakami

005.13/ N386p

Daísa De Negri

005.13/ P289s

Keite Mara Nogueira dos Passos

005.13/ P796d
005.13/ S192s

Bruno Miranda Pondian
Maycon Stefani Sampaio

A105
A134

A111
A132

Design de jogos: aplicação de técnicas e regras de construção em jogos eletrônicos
Proposta de um aplicativo para dispositivos android para auxiliar e controle diário de glicemia para
portadores de diabetes
Sistema de reservas de loteamento
Desenvolvimento de um jogo mobile inclusivo para pessoas com deficiências visuais: tecnologias
assistivas
Sistema web de ouvidoria para gestão público municipal

A123

A302

O processo de melhoria de qualidade no desenvolvimento de software

A299

Aplicativo android para realização de testes de rede

A337

A103

A325
A335

005.13/A368a

Andressa Roberta Siqueira dos
Passos
Pedro dos Santos Alencar Junior

005.13/B461u

Bruno Benicio

Uso de ferramentas case para gerenciar testes de unidade

A324

005.13/H972a

João Otavio Huss

Aplicativo android para divulgação de promoções de supermercados

A330

005.13/L435w

Alexander Abatti Leal
Luana Salemme Marega

Website com sistemas para hospitais filantrópicos

005.13/ S237p

005.13/M323i
005.13/O482a
005.13/O874a

Ricardo Augusto Martini de
Oliveira
Paulo Isidoro Arruda Otero

A119

Inventree aplicativos para inventário florestal

A333

Aplicação web para criação de projetos para paisagismo

A304

Aplicativo em dispositivo móvel com venda e monitoramento para restaurantes

A336

005.13/S443r

Jaqueline Aparecida Manzano
dos Santos
Julio Cesar Sebilhano

005.13/S618s

Hudson Gonçalves Siqueira

Sistema de gerenciamento comercial: NOVOMERCADO

A301

005.13/T231a

Henrique Leal Tavares

Aplicativo híbrido integrado à placa embarcada para gerenciamento de um estacionamento

A327

005.13/V614d

Caio Leonardo Pavan Viana

Desenvolvimento de um sistema de divulgação de condomínios

A326

005.14 / P475f

Francisco Nunes Pessoa

m079

005.26 / A474p

Renan de Oliveira Alves

Fatores Humanos que Influenciam na Qualidade do Software
Projeto de desenvolvimento do aplicativo TRLIBRAS: um tradutor de Libras para o sistema
operacional Windows Phone7

005.26 / A635u

Nilton Cezar Antonio

O uso do dispositivo móvel como instrumento de apoio ao agendamento de consultas

A79

005.13/S237s

005.26 / B734a

Marcelo Borgues

005.26 / C331a

Júlio Cesar Moura Bottino Jr.
Mayke Gustavo de Carvalho

005.26 / C912

Renato de Oliveira Credencio

005.26 / B751c

005.26 / D946p
005.26 / E561d

Alvaro Martins Duque Neto
Alexandre Moreira Encarnação

005.26 / G924a

Alessandra da Silva Zanirato
Garcia
André Ricardo Souza Guedes

005.26 / H519s

Guilherme Henrique

005.26 / K22d

Mariana Tamy Kawakami

005.26 / G216p

005.26 / O48u
005.26 / P337i

Talita Tamara de Oliveira
Andréia Alves Pavani

Site para auxílio a adoção de animais

A328

Realidade aumentada aplicada a jogos

A331

m435

Around me: aplicativo android para compartilhamento de promoções de produtos e serviços
baseado em geolocalização
Check in fidelidade

m461

Aplicativo para cálculo de orçamento familiar

A78

Sistema para controle de transportadora

A80

Proposta de um aplicativo "Diário do Peregrino" para sistema android

A72

Desenvolvimento e implementação de acervo digital

A71

Protótipo de aplicativo em Android para monitoramento de dietas dos pontos (MODIPON)

m504

Aplicativo móvel para usuários de transporte coletivo da cidade de Marília

A73

SGD - sistema gerenciador de documentos

A75

Desenvolvimento de um protótipo de jogo para android: Aliens have to die!

A77

Uso de dispositivo móvel para controlar a agenda pessoal

A67

iSAFETY: proposta de desenvolvimento de um aplicativo de localização e rastreamento para
dispotivos móveis Android

m508

A76

005.26 / R696p

Wellington Fonseca Rodrigues

005.26 / R763c

Elieser Aparecido Romeiro

005.26 / S729p

Maria Rosa Souza

005.26 / S729s

Alex Gomes de Souza

Proposta de um aplicativo para leitura das Tags NFC: NFC SMART TAG

A81

Church system: sistema de gestão de igrejas

A74

PROEDIMA: protótipo de um aplicativo para probabilidade estatística a partir dispositivo móvel
Android

m464

Sistema de cash para jogos online

A70

005.3 / F383a

Cristiano Jose Ferreira

A analise comparativa de sistemas desenvolvidos pelas linguagens Java e C# utilizando as
plataformas SKD e .net
Aplicação de VoIP Baseada no Software Asterisk

005.43 / G589u

Rafael Mesquita Godoy

A Utilizaçao do Software livre como Alternativa a Inclusao Digital

m073

005.43 / M321s

Welington Marcondes

Software administrativo operacional de atendimento para empresa de segurança eletrônica

m454

005.43 / R789s

Guilherme Piedade Rosário

Segurança de redes UNIX

m399

Érica Cristina Pessin dos Santos

Modelagem uma aplicação de comércio eletrônico para dispositivos móveis

m165

005.72 / C355s

Maira Bernardo Castro

m190

005.74 / M538e

Luiz Alberto Moreira Mendes Jr.

005.75 / B224d

Osni Luchiari Baraldi Filho

A semiótica no design de interfaces Web
Estudo do efeito da física em modelagem 3D: um estudo de caso com a ferramenta Blender, efeito
dominó
Desenvolvimento de sistema para gerência de projeto de software

M140

005.75 / B333d

Rafael Batista

Desenvolvimento do software educacional S.A.A.Q.: software de auxílio em aulas de química

m394

005.75 / B863s

Tatiane Guimarães Brocco

Software educativos na educação infantil: um estudo de caso

m440

005.75 / C871s

Telma Xavier Coutrin

Software educativo: uma ferramenta de aprendizagem da matemática no ensino fundamental

m388

005.75 / D349l

Wesllen de Oliveira Delfino

Leas online: protótipo de um jogo

m510

005.75 / F126c

Flávia Martins Fabricio

Contribuição do software educativo na educação infantil: estudo de caso

m392

005.75 / F224s

Elaine Farias

Sistema informatizado para crianças com dificuldades de aprendizagem de ensino fundamental de
1ª - 4ª série

m390

005.75 / F266s

Joao Luiz Teixeira

005.75 / K75u

Claudio Yoshio Kobata

005.276 / B431a

005.7 / S237m

Alexandre Belini

Softenglish - software de apoio ao aprendizado da linguagem C: uma tradução das principais
funções da linguagem
O uso do software educacional como ferramenta de apoio a aprendizagem

m051
M006

m302

M139
m118

005.75 / M488u

Viviane Medeiros

A utilização de softwares educativos na educação infantil como ferramenta de apoio na
aprendizagem: pesquisa de campo em escolas de ensino fundamental da cidade de Garça-SP

m287

005.75 / M554d

Elaine de Oliveira Sunsin
Meregui

Software educativo como apoio para o ensino-aprendizagem de crianças em fase pré-escolar

m173

005.75 / O48i

Christian de Oliveira

005.75 / O48s

Irineu Oliveira Jr.

Informática educativa: o uso adequado do computador como ferramenta de ensino em uma EMEF
da Prefeitura de Marília
Software de auxilio ao ensino de estrutura de dados

005.75 / P196s

Bruna Graziele Pansani

Software educacional de matemática para crianças com necessidades especiais

m499

005.75 / S275p

Fábio Batista de Souza

Protótipo de software educativo para complementar conhecimento teórico com práticos em redes de
computadores

m398

005.75 / S492d

Marli Dias Rocha Servolo

005.75 / S586d

Ricardo Martins Silva

005.75 / S729s

Héber Marins Corrêa Souza

005.75 / T882i

Marise Satiko Tsutsumi

005.75 / V156p

Rafael Simonagio Valentini
Angely Veloso de Andrade
Varonelli

005.75 / V323i

m447
m120

"Desenvolvimento de sistemas com banco de dados baseado em stored procedure e triggers"
Desenvolvimento de software para avaliação de nível de conhecimento em linguagem de
programação e em banco de dados
Software de auxílio ao aprendizado de matrizes
Inclusão digital infantil e o uso de softwares educativos: estudo de caso das adversidades
socioeconômica cultural
Projeto de sistemas para o setor de produção das empresas do ramo de eletrônicos
Informática na educação: as contribuições dos jogos educativos no processo de ensinoaprendizagem
O estudo do sistema gerenciador de bancos de dados DB2 e sua utilização em ferramentas de apoio
a decisão empresarial focando o Data Warehouse
Estudo sobre a segurança em banco de dados: formas disponíveis para segurança na Internet

m172

m284

m505
m150
m351
m166
m457

005.754 / B225e

Fernando Cezar Rodrigues Barão

005.754 / F383e

Carlos Victor Alves Ferreira

005.754 / F825g

FRANCO, Rodrigo Franco

005.754 / G635e

Roberto Gonçalves Junior

005.754 / M379s

Fernanda Ganzelli B. Martinez

GED - Gerenciamento eletrônico de documentos
Estudo de técnicas de banco de dados para tomadas de decisão: data warehouse, aplicações OLAP e
data mining
Sistema de avaliação on line

005.754 / M775d

Desenvolvimento de um sistema acadêmico para gerenciamento de alunos
Sistema gestão de saúde e segurança no trabalho: laudo técnico das condições ambientais de
trabalho
Segurança de dados no ambiente virtual dos negócios

m219

005.754 / R467s

Carlos Augusto Pátaro Monteiro
Willy Everton da Silva do
Nascimento
Andre Luiz Marcondes Rezende

005.754 / S237e

Antonio Ricardo Santos

Estudo sobre o suporte a transações em banco de dados relacionais

m085

005.754 / N244s

m295
m002

m319
m282

m501
m017

005.754 / S586b

Isis Caroline Oliveira
Vasconcellos de Sousa
Mariana Virginia da Silva

Banco de dados e a modelagem conceitual: criação de uma ferramenta de auxílio ao aprendizado do
modelo entidade-relacionamento
Bancos de dados multidimensionais e sistemas OLAP

005.754 / S586b

Leonel Ferreira Silva Neto

A contribuição dos sistemas de informação nos dias atuais: um estudo de caso

m449

005.754 / S586e

Mariane Maia da Silva

Estudo de Caso entre os sistemas gerenciadores de bancos de dados Oracle e PostgreSQL

m336

005.8 / A658b

Felipe de Almeida Araujo

Biometria como controle de acesso fisico e logico

m076

005.8 / C117e

João Eduardo Cabrini

Estudo da tecnologia honeypots para análise de intrusão

m230

005.8 / C331s

Rodrigo Romero de Carvalho

Segurança de Redes em Ambientes Corporativos

M157

005.8 / C578i

Fabiana Bruneli Cirilo

A importância do Firewall como um mecanismo de segurança para a empresa digital

m010

005.8 / C957e

Laércio Fabiano da Silva Cruz

Estudo da segurança digital: ameaças, prevenção e formas de autenticação

m276

005.8 / F382d

Jose Aparecido Fazolin Ferres

Descrição dos sistemas biométricos com enfoque do reconhecimento pela íris e impressão digital

m084

005.8 / G527d

Willian Fernandes Girotto

Desenvolvimento de um sistema informatizado para controle de colaboradores

m507

005.8 / P436e

Regina Laura Pereira

Estudo de técnicas de reconstrução de faces: levantamento de softwares utilizados atualmente

m403

005.8 / P695c

Laisa Ailene Fiorillo Piza

005.8 / S142t

005.754 / S275b

m338
m171

Flávio Silva Nepomuceno Souza

Crimes virtuais: alguns exemplos e regulamentação legal que defina esses novos tipos de crimes
perante a legislação brasileira
Tecnologia 3G voltada para sistemas eletrônicos de segurança

M142

005.8 / S715e

Cláudio Sossolote Junior

Estudo sobre o uso da biometria na urna eletrônica brasileira

m441

005.8 / Z17b

Patrícia de Almeida Zacheo

Biometria: você e a sua senha

m044

006.33 / B322a

Aline Basso

Automação residencial: casas inteligentes para portadores de necessidades especiais

m177

006.33 / C148a

Daniela da Cruz Calegari

Automação residencial: a tecnologia a favor do conforto, bem estar e segurança

m170

006.33 / J82a

Jordânia Ferreira Jorge

Automação residencial: viabilização de implantação

m330

006.42 / P475u

Sidney Pessin

A Utilização do código de barras no comercio

m054

006.6 / B144p

Nivaldo de Souza Bagagi Junior

Protótipo de ferramenta para criação de ambientes 3D para designer de interiores

m272

006.6 / B386r

Fabricio Martinezzi Beazim

m443

006.6 / B662c

Valéria de Souza Vilas Boas

Realidade aumentada aplicada a visualização de plantas baixas
A computação gráfica como ferramenta de modelagem e animação de personagem para aplicação
de libras

006.6 / B662m

Moisés Eder de Souza Vilas
Boas

Modelagem do ambiente virtual da Fatec-Garça

m229

m003

m286

006.6 / B813m

Francis Almeida Braga

006.6 / C267p

Carolina Leite Cardinale

006.6 / C331c

Carla Maria Machado de
Carvalho

006.6 / C331u

Carolina Machado Carvalho

006.6 / D812d

Bruna Heloisa Trindade Duarte

006.6 / M672m

Paulo César Alves Miranda

006.6 / P645d

Micheli Pin

006.6 / R672d

Modelagem de algoritmo distribuído para manipulação de imagens
Protótipo de uma ferramenta em VRML para apoio na aprendizagem de geometria: estudo de caso:
o tangran

M151

Computação gráfica aplicada à arquitetura

m189

A utilização de realidade virtual no protótipo de uma ferramenta para o auxílio no tratamento de
portadores de fobia social
O desenho animado com a inovação da computação gráfica

m209

m223
m208
m213

Samuel Rocha

Modelagem 3D e desenvolvimento de um protótipo de jogo eletrônico
Desenvolvimento de um protótipo para auxilio no tratamento de portadores de fobia e transtorno
pós-traumático no trânsito
Desenvolvimento de um protótipo de software para a automação do ciclo PDCA

006.6 / S237a

Juliane Barbosa dos Santos

Ambiente sustentável com o uso de realidade virtual

m406

006.6 / S237c

Sara Taynah Santos

Computação gráfica aplicada a publicidade e propaganda

m321

006.6 / S586c

Fagner Roberto Sitta da Silva

Computação gráfica: uma abordagem para desenhos animados

m116

006.6 / S586e

Matheus Giro da Silva

A evolução da computação gráfica: VRML para 3Ds MAX Studio
Modelagem de objetos tridimensionais (3D): um estudo de softwares livres e pagos para
modelagem de objetos para serem utilizados em aplicações de softwares educativos e no
entretenimento. Um estudo de caso utilizando a ferramenta Blender
Estudo da realidade aumentada para o desenvolvimento de aplicações na área médica e na educação
Desenvolvimento do protótipo Spectra: sistema de planejamento espacial com técnicas de realidade
aumentada
Os processos de digitalização como ferramenta de preservação documental

m352

006.6 / S586m

Elem Graziela da Costa Silva

006.8 / F316e

Ronaldo Felix

006.8 / M666d

Talita de Oliveira Minosso

025 / S211d

Sandra Almeida Sanches

028.5 / S225i

Paula Paglione Sangaletti

028.5 / S586c

Izaura Adriana da Silva

028.8 / C824n

m451
m300

M141
m326
m354
m050
m214

Vanessa Carvalho Corrêa

A influência da tecnologia na leitura
Característica da comunicação: uma pesquisa sobre o hábito de leitura dos universitários na cidade
de Garça - SP
Nova era da leitura: o surgimento do livro digital e as influências dos suportes de informação

158.3 / M827i

Marina Gelamos de Moraes

A influência da inteligência emocional no desempenho das organizações

m649

174.4 / A553e

Givaldo Placidio Andrade

Ética nas organizações e sua influência sobre a gestão de colaboradores

m609

300 / M386d

Roseli Domingues Martins

Direitos humanos e cidadania

m473

m291
m232

301.24 / S586c

Hugo Ventura da Silva

Computação social

m089

303.4 / C117i

Eduardo Chaves Cabrini

m160

303.4 / D486a

Vera Lúcia Peres Ledis de Deus

303.4 / J82s

Flávio Costa Jorge

303.4 / L153t

Daniel Lucas Ladeira

Inclusão digital para deficientes visuais
Avanços tecnológicos: o uso da informática para a inclusão social das pessoas com Síndrome de
Down
O software ABC Down como recurso tecnológico no processo ensino/aprendizagem de pessoas
com necessidades especiais
Tecnologia de informação verde

303.4 / M267e

Maria Regina Martins Manchini

A exclusão digital do jovem garcense de baixa renda: uma pesquisa de campo

m169

303.4 / O34t

Breno Okushiro Ogassavara

m355

303.4 / P896l

Donizetti Almeida Prado

303.4 / R925c

Luís Fernando Basso

303.4 / R925c

Denilson Farias Ruffo

303.4 / S729s

Bianca Cintra de Souza

303.4 / T693i

Josiane Aparecida Torres

303.483 / P232e

Rogério Paris

Tecnologia e a inclusão social de deficientes: um estudo de caso na APAE de Jaboticabal, SP
Resíduo sólido doméstico: coleta e destino: estudo de caso - usina de triagem e compostagem do
lixo urbano - Garça/ SP
Motivação no ambiente de trabalho: um estudo de caso nas microempresas de Garça
O coletor de materiais recicláveis no contexto da urbanização: inclusão social com ênfase na
melhoria do processo de coleta
O software número e quantidade como auxílio no processo ensino/aprendizagem de crianças com
síndrome de down
A informática em um mundo desigual: avanços tecnológicos e a exclusão / inclusão digital no
Brasil
Evolução das tecnologias de comunicação: a TV digital no Brasil

303.483 / R873s

Renata Dala Rovere
Elaine Fernandes Chaipp dos
Santos

Sociedade virtual: a influência da Internet na forma de pensar e agir - um estudo de caso

m455

Redes sociais - uso e consequências

m605

303.4833 / A536i

Luiz Vanderlei Ançanello

A inclusão digital do idoso: um direito à cidadania

m404

303.4833 / B228i

Aline Cristhiane Barbacelli

Inclusão digital na terceira idade: um estudo de caso

m036

303.4833 / K11c

Rosane Cristina Kagueyama

Os caminhos da inclusão digital: possibilidades e desafios

m133

303.4833 / L131c

Marli da Silva Lacerda

Computador: um caminho para a inclusão social do idoso

m072

303.4833 / M357g

Mayra Miranda Marques

Guia fácil: implantação de um aplicativo para o auxílio da inclusão digital na melhor idade

m353

303.4833 / S586a

Bruna Barbosa Ferreira e Silva

Agronegócio: Os Benefícios da Tecnologia da Informação no Mundo Rural

M135

305.26 / V293i

Marcos Alberto Varella

O Idoso e as Novas Tecnologias: causas e dificuldades no uso dos caixas eletronicos

m071

303.483 / S237r

m174
m178
m088

m311
m474
m475
m224
m121
m106

306.4 / O48c

Tiago Beirigo Oliveira

Cyberbulling na era da informação e da gestão do conhecimento

m444

330 / S586f

Susana Giro da Silva

Finanças corporativas no Brasil: analise do sistema financeiro nacional e sua influência na tomada
de decisão empresarial

m384

330 / S725d

Miriam Guedes Souza

Gestão de estoques e seus processos: estudo de caso em uma empresa do setor eletroeletrônico da
cidade de Garça - SP

m385

331.133 / F865a

Kelly Cristina Lopes de Freitas

331.31 / A663a
337.1 / G635e

Juliana Aguiar Araújo
Frederico V. Gonçalves

338 / M314a

Selma Aparecida Marcelino

338 / P453i

Edson da Silva Peron

338.1 / P453g

Eudes Peron

341.35276 /
S237p

Cibele Lopes dos Santos

Pregão eletrônico

m570

341.5 / I35a

Valdinéia Pessin Inacio

Alguns aspectos sobre interrogatório on line no sistema processual penal brasileiro

m052

342.8106 / T231p

Jose Nildo Tavares

Pregão: uma nova modalidade de licitação

m119

344.8101133 /
C268a

Valdecir Cardoso

O assédio Moral no Ambiente de Trabalho

m056

350 / M276s

Jose Luiz Manflin

Serviço público: da burocracia a nova gestão

m064

350 / P147i

Monique Pedroso Paiva

A internet como ferramenta de desburocratização de serviços públicos no Estado de São Paulo

M144

361 / M543p

Juliana Cabrera Menezes

Programas sociais do governo federal: o Bolsa Família em questão! um estudo de caso

m278

362.1068 / S237g

Fabio Henrique Ângelo Santos

m001

363 / B958g

Saulo Gonzaga Burigatto

363 / M828a

Rosa Maria Morales

A gestão dos recursos financeiros possibilitando o acesso da população aos serviços de saúde
Gestão de qualidade da água para consumo humano: estudo de caso - empresa de tratamento e
distribuição de água
Água potável e as tecnologias utilizadas no tratamento: um estudo de caso

363 / S237f

Pricila Aparecida dos Santos

Função produção da água: um estudo de caso

m308

363 / S237i

Luis Gustavo Moreira

Impactos ambientais. Água: tratamento e distribuição: um estudo de caso

m366

Assédio moral e seus reflexos sociais e psicológicos no ambiente de trabalho: uma pesquisa de
campo em empresas públicas e privadas na cidade de Garça - SP
O adolescente aprendiz no mercado de trabalho globalizado: possibilidade e limites
Evolução do PIB e renda "per capita", dos países componentes do "BRIC" nos último 15 anos
Automação Comercial: Um Instrumento de Viabilidade para o Crescimento do Comercio de
Garça/SP
A importância do café para a economia brasileira
A Gestão de um agronegócio: estudo do projeto de assentamento do banco da terra no município de
Garça-SP

m261
m313
m235
M053
m414
m038

m249
m421

363.117 / A512h

Josiane Pereira Américo

363.117 / C217u

Carla Alves Cândido

Higiene e segurança do trabalho: aspectos relevantes da comissão interna de prevenção de acidentes
(CIPA) em uma empresa eletroeletrônica
Uso do equipamento de proteção individual (EPI) na segurança do trabalho

370 / M623e

Nivaldo Sergio Michelon

A Educação: a distância como apoio ao ensino-aprendizagem nos níveis fundamental e médio

m029

370 / T814e

Valquiria Trevizan

A evolução da educação no Brasil e as contribuições tecnológicas: um estudo de caso

m484

370.15 / B662j

Erica de Souza Vilas Boas

m279

370.285 / L864u

Luiz Antonio Lopez

371.334 / D541r

Renata Aline Dias

Jogo educativo - construção do conhecimento por meio da teoria construtivista
O uso do computador como ferramenta de apoio ao ensino / aprendizagem da matemática
financeira
Realidade virtual: um estudo de caso da lousa digital interativa

371.334 / O58r

Realidade virtual na educação: um protótipo de uma ferramenta para o ensino de química
A importância da utilização das TIC´S - Tecnologia da informação e da comunicação na educação
publica
A informática como ferramenta na educação infantil

m192

371.337 / P436i

Ariane Mieko Himeno Onohara
Elizangela Cristina Santos
Tavares
Juliana Watanabe Pereira

371.337 / S237c

Eliane Lopes dos Santos

Competência para lidar com informação digitalizada e a realidade escolar

m117

371.337 / S586g

Bruno Leonel da Silva

Game Design para o protótipo de um jogo educativo sobre regras de trânsito

m407

371.397 / M515e

Bruna Alves Vilela Meirelles

371.397 / M845j

Maria Carolina Moretti

Estudo de jogos computacionais voltado para o entretenimento: técnicas desenvolvidas utilizando
tecnologias online
Jogos eletrônicos voltados para crianças com deficiência auditiva

371.397 / R813t

Bruno Ricardo Rosendo

A trajetória dos jogos eletrônicos e suas implicações sociais

m123

371.425 / P192f

Carlos Alberto Pansani

m239

371.445 / A472d

Ronaldo Alves

371.9 / M953u

Guilherme Yoiti Mukay

371.9 / N224d

Mateus Roncada Nardini

Formação e educação profissional: uma análise comparativa
Desenvolvimento de um sistema informatizado para gerenciamento das escolas de educação infantil
no município de Duartina: um estudo de caso
Utilização do Wii Remote em uma versão demonstrativa de um jogo eletrônico para deficientes
auditivos
Desenvolvimento de um jogo "demo" eletrônico para deficientes auditivos

371.9 / P645g

Lucimara Pin

Game Design de um Jogo para o Auxílio à Criança com Deficiência Auditiva

M149

372.7 / C355d

Daiana Amanda Castro

O desenvolvimento de um software educacional para o ensino inicial de estatística

m211

374 / S237s

Pedro Luís dos Santos

Software de apoio à alfabetização de jovens e adultos

m222

382 / T136s

Letícia Kiyo Takiuti

Sistema de Pagamento Paypal: Forma de pagamento Seguro para o Comércio Eletrônico

M137

371.334 / T231i

m262
m263

m109
m234

m094
m080

m125
m104

m132
m184
m191

382 / V695c

Kleber do Carmo Vilani

Comércio Eletrônico: tecnologias, planejamento e estrutura base para pequenas empresas

M148

385 / A447i

Orlando Pinto de Almeida Neto

A importância do transporte ferroviário

M058

613 / S586e

Thais de Souza Silva

Estudo de uma ferramenta de controle do diabetes através de um dispositivo móvel

m297

620.5 / Z93n

Andrea Zucco

Nanotecnologia: introdução, realizações e desafios

m093

620.82 / V422e
621 / D694c

Iara Faustino Vegas
Ergonomia no trabalho
Everton Kleber dos Santos
Dorce; Douglas Clavico de Mori Controle de um processo industrial para líquidos de diferentes densidades

621.384165 /
N223a

Bruno Eduardo G. Nardello

621.3981 / W523t
621.47 / F363s

Allan Seizi Waraya
Everton de Moura Fernandes;
Thiago Santana de Souza

621.9 / S237a

Análise comparativa das tecnologias GSM e CDMA em sua utilização na transmissão de dados e
telefonia móvel
Tecnologia WiMAX de transmissão de dados em banda larga

m470
A37
m228
M081

Sistema fotovoltaico aplicado à nova tarifação da Aneel de 2014

A36

Anderson Ricardo dos Santos

Aplicação de sistema CAD/CAM: estudo de caso no segmento de ferramentaria

m344

621.9 / S586p

Marco Antônio Silva

Processos de usinagem: estudo de caso no segmento de protótipo

m365

621.9023 / S211a

Sergio Aparecido Sanches

628.3845 / P381i

Diego Cescato Pelegrini
Luiz Henrique Higino de
Oliveira; Marcelo Iasutani
Sidnei Henrique Alonge; Silvio
Moreira Junior

628/ O482m

629 / A454d

629 / A473d
629 / A474d
629 / A474m
629 / A474p

Carolina Oliveira Alvares; Rafael
Tadeo Angelo
Arnaldo Gomes Alves Jr.;
Jônatas Keisuke Hakamda
Matheus Ferreira Alves; Norton
Guilherme A.S Borges
Anderson Alves; Andrey Rafael

Aplicação de software especialista na manufatura industrial em maquinas com controle numérico
computadorizado
IEEE 802.16 WIMAX: solução banda larga para redes sem fio de longo alcance
Monitoramento de falhas em compressores a pistão

m013
m099
A282

Desenvolvimento de uma unidade filtradora de óleo

A95

Difusão de materiais polímeros na concepção de proteção de máquinas e equipamentos

A155

Desenvolvimento de um piloto automático em veículos industriais para prevenção de acidentes

A149

Máquina de solda ponto em grades elo

A196

Processador de embalagens de poliestireno expandido

A82

Sanchon
629 / A474v

Willian dos Santos Alves

Veículos guiados automaticamente - AGV: veículo para movimentação e transporte de materiais e
produtos na indústria

A136

629 / A524e

João Pedro Amorim, Tiago José
Brito

Envazadora automatizada com manipulador robótico

A251

Máquinas microcontrolada para corte de arame

A238

Retrofit de máquina router CNC para impressora 3D

A159

ARTIGOS - Mecatrônica

m537

ARTIGOS - Mecatrônica

m538

629 / A791 / v.3

ARTIGOS Científicos - Mecatrônica: diurno

m593

629 / A791 / v.4

ARTIGOS Científicos - Mecatrônica: noturno

m594

Posicionador para célula fotovoltaica com movimento elíptico do sol

A247

Controle automatizado do processo de brasagem na produção de cerveja artesanal

A147

Acelerador automático de veículos

A185

629 / A791 / v.1

Eduardo Gomes Amorim;
Rodrigo Costa Garcia
Guilherme Mateus de Souza
Araújo; Sidney Ferreira
FATEC

629 / A791 / v.2

FATEC

629 / A524m
629 / A663r

629 / A948p

629 / A993c
629 / A994a
629 / B112a
629 / B214e

629 / B214s
629 / B333p
629 / B467m

629 / B564d

Anderson Ricardo Oliveira de
Avelar
Antônio Azeredo; Caio César
Alvarez Lindstron Preto
Antônio Diego de Azevedo;
Gabriel Falco Lemos
Sergio Yassuo Baba Junior Saito;
Wagner Silva
Mauricio de Souza Bandeira
Laís Stocco Bandini; Marcelo
Antônio Minorello
Heitor Zocal Batista
Luis Guilherme Monici de
Benigni; Rafael Rodrigo Silva
Oliveira
Henrique Lima Betoni; Leandro
Onda Nakahata

Automação do abastecimento de biscoitos e doces por meio de um módulo transferidor linear
pneumático para máquinas embaladoras horizontais flow pack
Estacionamento automatizado, sistema para gerenciamento e otimização de vagas de
estacionamento
Sensor identificador de cores
Planejamento um robô autônomo explorador
Misturador mecatrônico de baixo custo para produtos químicos

Dispositivo mecatrônico: instrumento facilitador da locomoção de deficientes visuais

A199
A283
A145
A135
A281

A152

629 / B713i

629 / B723m

Henrique Bonfim; Gabriela
Maria de Almeida Kayano
João Marcos Marquini Bonzanini

Impressora 3D: controle automatizado utilizando controlador LCD

A250

Máquina de Corte a laser por comando numérico computadorizado: CNC

A42
A244

629 / B726e

Alex Alves Borba; Fernando
Rodrigues da Silva

Elevador automatizado com comandos por voz

629 / B813c

Rodrigo Nathan Braga

Capacete automatizado

629 / B869i

Amilson dos Santos Britto;
Kawann Alexandre Pereira Braz

Irrigação temporizada e controle de umidade em vasos ornamentais

A246

629 / C145a

Alexandre dos Santos Caldas;
Guilherme Felipe Belem Diniz

Automação de sistema de ponte elevadiça

A245

629 / C212a

629 / C331a

Alex Castro Canalli; Claudinei
Garcia; William Saijo
Mariani Carbonieri
Murilo Vilela de Carvalho

629 / C744p

Pedro de Oliveira Conceição
Junior

629 / C264a

629 / C824d

629 / C837m

629 / C837s

629 / C957a
629 / C957o

Guilherme Trecenti Correa;
Kelly Cristina Vieira dos Santos
Joelson Alves da Costa Júnior;
Rodolfo Mendonça Pedroza da
Silva
Claudio dos Santos da Cruz;
Guilherme Costa
Márcio Geovani da Cruz;
Maysson Rodrigues de Souza
Anderson Michael da Cruz
Guimarães; Massayoshi Fuonke

Aumento da eficiência energética na instalação elétrica das salas de aula e de corredores da Fatec
Garça
Automação aplicada a uma mesa de coordenadas de dois graus de liberdade

A285

A276
A162

Alimentador automático para equinos

A93

Prototipagem rápida utilizando a técnica de modelagem por fusão e deposição (FDM): projeto de
uma impressora 3D

A49

Os desafios para o uso e conservação de energia

A148

Máquina automática de produzir espetinhos de carne

A44

Sistema de segurança microcontrolado em cinta jugular

A248

Automação de uma linha de produção de envase de líquidos utilizando controlador lógico
programável

A195

Otimizador de parafusamentos pneumático

A184

629 / D541s

629 / F246

629 / F383g
629 / F996c
629 / G182f

629 / G456o

629 / G491s

629 / G588p
629 / G633c
629 / G635o
629 / G635p

629 / G748u

629 / H354s
629 / H623d

Alan Gabriel Dias; Amanda
Souza Gomes
Lucas dos Santos Farripas;
Willian Henrique Costa dos
Santos
Fabiano Marques Ferreira; Luís
Antônio Amorim Silva
Carlos Massao Fuzitaki
Bruno da silva Galvão; Silvio
Rogério Monteiro
André Gifalli; Osvaldo Rodrigo
Brás Turte
Jefferson Nino Torralbo
Gimenez; Renan de Oliveira
Brito
Eduardo Raimundo Godoi; José
Carlos Alves da Silva
Rodrigo Gomes
Sérgio da Silva Gonçalves;
William Almeida Guedes
Roberto Alves de Freitas
Gonçalves
Lucas Fernando Granai; Marco
Antonio Nunes da Silva

Sistema automático de monitoramento em estufa agrícola
Conceito e aplicação da tecnologia assistiva, como apoio a deficiência física motora severa

A142

Geração distribuída por sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica

A157

Controle RPM de motor de corrente contínua

A187
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Considerações sobre o uso da tecnologia em orçamento empresarial

658.3 / A116m

Rosely Maria dos Santos Abade

Motivação no ambiente de trabalho: estudo de caso

m630

658.3 / A279e

Thamiris Belusi Agrissio

m575

658.3 / A447m

Jessica Lirani de Almeida

658.3 / A454q

Ingrid Benevides Alonge

Um estudo sobre as dificuldades da prática da saúde ocupacional
A motivação no ambiente organizacional: um estudo de caso em uma indústria de eletroeletrônica
da cidade de Garça/SP
Qualidade de vida no trabalho

658.3 / A485l

Ricardo do Carmo Amaral

Liderança e motivação na gestão de vendas: um estudo de caso

m802

658.3 / A485t

Rafael Almeida Amaral

Treinamento para os colaboradores de uma empresa de garça: um estudo de caso

m360

658.3 / A634t

Caio Henrique Borelli Antonelli

658.3 / A639d
658.3 / A657m

Tatiane Gloneki Aparecido
Ramon Catarina Fernandes de
Aquino

658.3 / B238a

Luciano de Araújo Barbosa

658.3 / B238d
658.3 / B238e

Márcia Regina Barbosa
Leonardo Mascaro Barbosa

658.3 / B333m

Jéssica da Silva Batista

658.3 / B622f

Carlos Eduardo de Britto Bispo

658.15 / S586t

Tipologias de poder nas organizações: um estudo sobre a relação do uso de poder com a satisfação
dos funcionários
Os desafio da qualidade de vida nas relações de trabalho: um estudo de caso
Motivação estabelecida na gestão de pessoas no ambiente empresarial: estudo de caso
Assédio Moral: análise das situações que acontecem dentro das empresas e as consequências em
relação ao desempenho profissional
As doenças ocupacionais como fator de desmotivação no ambiente de trabalho
Estresse ocupacional em trabalhos noturnos
A motivação e as necessidades individuais: um estudo de caso em uma entidade jurídica de GarçaSP
Fatores motivacionais: estudo de caso das relações entre motivação dos funcionários e o aumento

m778
m672
m513
m270

m519
m588

m574
m682
m833
m781
m523
m846
m632
m858

de sua produtividade
658.3 / B724i

Bruna Zocca Nunes de Barros

658.3 / B862f

Paulo Sérgio Ferreira Brito

A influência da liderança na motivação dos colaboradores: um estudo de caso em uma empresa de
Garça-SP
Fatores responsáveis pela motivação dos colaboradores nas organizações: um estudo de caso

658.3 / C117t

Renato Ap. Barbosa Cabreira

A terceirização como modelo de gestão empresarial

m009

658.3 / C183g

Janaina do Carmo Camilo

A gestão da motivação: um estudo da cultura organizacional no setor público e setor privado

m561

658.3 / C287i

Janaina Rodrigues do Carmo

A identidade e o reconhecimento das competências como fator motivacional: um estudo de caso

m767

658.3 / C425m

Tainá Ferreira Cesar

m410

658.3 / C577c

Viviane Aparecido Cipriano

658.3 / C732r

Priscila Imafuku Menis Coelho

Motivação e liderança em busca da excelência organizacional
Consequências comportamentais do assédio moral no ambiente de trabalho: um estudo de caso em
uma empresa de eletroeletrônica de Garça
Recrutamento e seleção de pessoas com necessidades especiais em organizações

658.3 / C824g

Mirian Lepri Correa

Gestão de pessoas: estudo do impacto da tecnologia no ambiente organizacional

m518

658.3 / C837i

Priscila Aparecida da Silva Costa

m746

658.3 / C957q

Maria Gabriela da Cruz

658.3 / C971r

José Antonio Cumpiam

658.3 / D431u

Aline Alves Dereça

658.3 / D541g

Viviane Dias

658.3 / F224f

Elaine Farias

658.3 / F225r

Luciana Gamba Farinacio

658.3 / F363g

Cristiane Aparecida Fernandes

658.3 / F375g

Ademir Ferrari
Jeniffer Aparecida Martins
Ferreira
Jose Agostinho Sgarbi
Adriana Arjona Vettorato
Fonseca

A importância dos fatores motivacionais para o sucesso profissional
Qualidade de vida nas empresas: aspectos fundamental para os princípios da satisfação e
produtividade dos colaboradores
A realidade dos esforços de motivação nas empresas de Marília: pesquisa exploratória
O uso positivo do poder sobre a liderança: um estudo de caso referente a influência dos tipos de
poder sobre o comportamento dos liderados
Gestão de pessoas, motivação e liderança: a utilização dessas ferramentas como diferencial de
competitividade
Fatores motivacionais que levam os alunos a estudarem na Fatec de Garça
Recrutamento e seleção de pessoas: as práticas adotadas na gestão desse processo em uma empresa
de Garça - SP
A gestão por competência nos processos de seleção: estudo de caso em uma prestadora de serviços
de grande porte
Gestão participativa de pessoas como diferencial competitivo
Gestão de pessoas: a qualidade no atendimento como fator de crescimento empresarial: Estudo de
caso em uma empresa do ramo de segurança eletrônica na cidade de Garça-SP
Fator Humano: sua importância nas organizações
Um estudo de caso sobre os fatores motivacionais em uma instituição pública de ensino, na região
geopolítica de Marília

658.3 / F383g
658.3 / F523f
658.3 / F676e

m724
m804

m650
m577

m679
m866
m521
m434
m665
m700
m764
m268
m888
m098
m533

658.3 / F819e

Patricia Cristina Francisco

A evolução do recrutamento e seleção em uma organização

658.3 / F985m

Jéssica Duarte Furlaneto

Motivação para o trabalho: um estudo bibliográfico do desempenho das pessoas motivadas e das
não motivadas

m720

658.3 / G249m

Alessandra Cristina de Moraes
Gasparelo

Motivação: um estudo sobre a aplicação de uma política interna para reter funcionários

m658

658.3 / G633g

Ariane Noemi Gomes

658.3 / I373q

Ana Beatriz Cardoso Inácio

658.3 / J56g

Ricardo Ap. Jerônimo

658.3 / J94v

Fatima Ap. Gutierres Juliani

658.3 / L131m

Denise Lacerda

658.3 / L732m

Danila Viviane Pedroso Lima

658.3 / L732m

Helena Maria Costa Lima

658.3 / L732v
658.3 / L864g

Gestão de pessoas: treinamento, desenvolvimento e processos do recrutamento interno - estudo de
caso
Qualidade de vida no trabalho e satisfação salarial: estudo de caso com bancários do município de
Garça-SP
Gestão de recursos humanos: seleção e recrutamento de pessoas
A valorização do capital humano nas organizações empresariais contemporâneas: estudo de caso
em uma empresa garcence
Motivação no trabalho
Motivação: a influência motivacional no âmbito profissional e organizacional no contexto
contemporâneo
Motivação organizacional: um estudo de caso em uma empresa eletroeletrônica da cidade de GarçaSP

Izabela de Oliveira Melo da Silva
Vadiagem social e o uso da tecnologia em uma organização do ramo contábil na cidade de Garça
Lima
Gestão de pessoas - motivação e liderança: estudo de caso numa microempresa do ramo de
Adriano Pereira Lopes
ferramentaria

658.3 / L892a

Pedro Loureiro

Acidentes de trabalho no Brasil, evolução e quadro atual

658.3 / M269e

Estela Marina Aparecida
Mancini

658.3 / M276m

João Pedro Malange Manflin

658.3 / M339p

Antonio Carlos Marino

Estudo de caso: Do treinamento & desenvolvimento de pessoas e suas contribuições para o êxito da
organização
Motivação no setor público: o que mantém os funcionários da biblioteca municipal de Garça - SP
motivados?
Práticas de recursos humanos para melhorias das empresas

658.3 / M376l

Carlos Alberto Martelini

658.3 / M386m

Tatiane de Brito Martins

658.3 / M386m

Fernanda Dias Martins

658.3 / M434f

Mireli Caoline Mateolo
Matsumoto

m822

m712
m742
m375
m592
m695
m633
m725
m782
m468
m377
m887
m768
m471

Liderança: estilos e contribuições
Motivação e trabalho: estudo de caso em uma empresa do ramo da construção civil na cidade de
Garça/SP
A motivação e sua interferência no trabalho do vendedor: estudo de caso em uma empresa do ramo
de distribuição de produtos eletroeletrônicos da cidade de Garça/SP

m625

Fatores motivacionais nas organizações: um estudo de caso no D.P.F

m661

m732
m809

658.3 / M716m

Luciane Soares Magalhães

Os métodos mais utilizados no recrutamento e seleção de pessoas nas empresas de Garça

m716

658.3 / M827m

Maiara Bardini Moraes

658.3 / M831e

Eliane Morata

658.3 / M835e

Suzana Aparecida Moreira

658.3 / M843t

Araíza Amanda Moreno

A motivação como ferramenta competitiva na gestão de pessoas
Um estudo dos aspectos motivacionais intrínsecos e extrínsecos e o impacto no comportamento e
desempenho do vencedor em uma empresa varejista da cidade de Garça
Empregabilidade e qualificação profissional: um estudo descritivo das organizações industriais
garcense
Tipologia e causas dos conflitos sociais: estudo de caso sobre as relações sociais entre indivíduos e
o conflito como processo de interação em uma repartição pública

658.3 / M977g

Vander Cesar Muro

Gestão de pessoas: a motivação na organização

m378

658.3 / N778r

Daniela Costa Nogueira

m472

658.3 / N812a

Márcio Nonato

658.3 / O482g

Graziela Lopes Maia de Oliveira

m870
m528
m515
m758

658.3 / P149g

Selma Leticia Capinzaiki
Ottonicar
Jaqueline Lapazi de Paiva

658.3 / P289a

Elieusa de Souza Passos

658.3 / P429r

Antonio Marcos Pereira

Recursos humanos no treinamento e desenvolvimento de pessoas
Absenteísmo: estudo de caso das suas causas em um indústria eletroeletrônica da cidade de
Garça/SP
Gestão de pessoas: o estudo do recrutamento e seleção de colaboradores para área operacional em
uma empresa
Os elementos socioculturais que contribuem no processo de liderança: um estudo de caso em
igrejas protestantes da cidade de Galia-SP
Gestão de pessoas: estudo de caso dos fatores que contribuem no desenvolvimento e sucesso de
uma empresa do ramo eletroeletrônico
A ausência do setor de gestão de pessoas e seu impacto nos membros organizacionais: estudo de
caso em um Hospital da cidade de Garça (SP)
A reestruturação de departamentos e os aspectos ligados à produtividade das equipes

658.3 / P762i

Adriana Dias Polastro

A informática como ferramenta para auxiliar o líder na tomada de decisões: um estudo de caso

658.3 / P895r

Bruna Alves Pracidelli

658.3 / Q384q

Helena de Queiróz

Relação entre liderança e conflito: análise da discussão apresentada através da literatura da
Administração
Qualidade de vida no trabalho: uma análise das melhores práticas adotadas na região de Garça/SP

658.3 / R484e

Ana Paula Moraes Ribeiro

A ética, a comunicação e o assédio moral nas organizações: estudo bibliográfico

m715

658.3 / R672e

Rafael Vieira da Rocha

Estilos de liderança nas organizações

m690

658.3 / R672g

Pamela Monteiro da Rocha

Gestão de Pessoas: considerações sobre as relações entre a organização e o colaborador

m446

658.3 / R696m

Natália Rodrigues

Motivação: ingrediente fundamental para o sucesso

m613

658.3 / R926l

Guilherme Marino Rufo

O líder nas organizações empresariais contemporâneas: um estudo de caso

m560

658.3 / O91e

m582
m806
m562
m840
m834
m514
m405
m586
m745

Letícia de Oliveira Sambini
658.3 / S187i

O impacto do estresse no ambiente organizacional: estudo dos problemas gerados pelo estresse e
manifestado no comportamento dos colaboradores e no desempenho de uma relojoaria na cidade de m850
Garça (SP)
Parceiras ou recursos: um estudo sobre como as pessoas são reconhecidas nas empresas da região
m591
de Garça
Aprendizagem organizacional com ênfase em processos: como fator humano influência os sistemas
m531
e processos de uma organização. Estudo de caso em uma empresa do ramo de serralheria
A motivação contribui para manter satisfatória a média de produção dos funcionários da empresa:
m626
um estudo de caso
Aspectos da motivação e da desmotivação docente: estudo de caso em uma organização público
m796
estadual de ensino fundamental de Marília/SP
A cultura da competitividade: estudo dos processos sociais dissociativo nas relações de trabalho nas
m526
empresas eletroeletrônicas de Garça/SP.
Diagnóstico dos fatores motivacionais presentes em uma empresa do ramo de eletrônico de Garça m879
SP
O estilo comportamental da liderança no segmento de automação industrial: um estudo de caso
m777

658.3 / S235p

Rodolfo Lopes Santilio

658.3 / S237a

Raquel Rodrigues Santos

658.3 / S237m

Paulo Roberto Dias Santos

658.3 / S586a

Lucilaine Nunes da Silva

658.3 / S586c

Marina Nunes Silva

658.3 / S586d

Joana Carla Freitas Silva

658.3 / S586e

Everton Moreira da Silva

658.3 / S586f
658.3 / S586i

Mariana Micena da Silva
Elisa Gabriela Ferreira Silva

658.3 / S586i

Letícia Geremias da Silva

658.3 / S586m

Angela da Silva

Fatores motivacionais na percepção dos funcionários de uma escola de informática
O impacto do estresse no ambiente organizacional: pesquisa de campo realizada com os
profissionais do comércio envolvendo três lojas na cidade de Gália - SP
A importância do profissional de psicologia para a realização do processo de seleção: estudo de
caso comparativo entre duas organizações de cidade diferentes
Motivação no trabalho e o papel das organizações

658.3 / S623m

Giovanna Luiza Braga Sitta

Motivação: um estudo de caso sobre os fatores motivacionais que interferem no trabalho

658.3 / S729c

658.3 / T253i

Mariana Scaquette de Souza
Luana Dourado Zanardo de
Souza
Eliane Aparecida de Oliveira
Moretti de Souza
David Eduardo Teato

658.3 / T276l

Jéssica de Araújo Tellini

658.3 / T356c

Ana Elisa Tezzi

Conflitos entre profissionais de uma empresa varejista e os efeitos sobre a rotina e a mudança
Motivação organizacional: estudo de caso na Secretaria Municipal de Educação da cidade de
Ubirajara/SP
O treinamento e desenvolvimento de pessoal no ambiente organizacional: estudo de caso na
empresa M&M de Garça
A importância do papel do líder para o aumento da produtividade: estudo de caso
Liderança e motivação: estudo do aumento da produtividade em uma empresa eletroeletrônica da
cidade de Garça
Contribuição da área de recursos humanos nas organizações

658.3 / V422m

Luciana Amaro Veggian

Modelo Fleuriet: uma abordagem teórica da análise dinâmica do capital de giro

658.3 / S729m

658.3 / S729t

m644
m836
m885
m766
m606
m874
m823
m699
m480
m706
m547
m783

658.3 / V431r

Tamires Vejan

658.3 / V517r

Jéssica dos Reis Verissimo

658.314 / F156q

Marcelo de Oliveira Fagundes

658.314 / F42m

Bruna Gabriela Elias

Recrutamento e seleção de pessoal por competências: estudo de caso na empresa Dataplace da
cidade de Garça - SP
Qualidade de vida no trabalho: um estudo de caso em uma empresa do setor eletro-eletrônico da
cidade de Garça
Motivação organizacional

658.314 / G216m

Caroline Garcia

Motivação organizacional:: um estudo de caso realizado na empresa GAREN na cidade de Garça

m122

658.314 / M203

Halicia Xavier de Macedo

Motivação como fator determinante para o sucesso das organizações

m203

658.314 / M276m

Diego Gonçalves Manflin

Motivação no ambiente de trabalho: um estudo de caso

m220

658.314 / M827m

Edilene Maria Luiz Morais

Motivação organizacional

m183

658.314 / O48r

Vera Lúcia Oliveira

Relação entre a motivação dos colaboradores e o aumento da produtividade

m196

658.314 / P436m

Ana Clélia Lodete Pereira

Motivação organizacional: um estudo de caso em uma cafeteria na cidade de Marília

m342

658.314 / R375m

Lilian Amaral Reis

A motivação em instituições publicas de ensino

m112

658.314 / S285l

Antônio Ângelo Scarcella

Liderança e motivação um fator de competitividade nas organizações

m372

658.314 / T814m

Vanessa Santos Trevizan

m031

658.38 / B144f

Sueli dos Santos Bagagi

658.38 / C331i

Carolina Sampaio Carvalho

Motivação para o trabalho: um estudo de caso
Fontes de informação para a inteligência competitiva: um estudo na Associação Comercial e
Industrial de Garça
A importância da segurança do trabalho nos processos de gestão da qualidade: um estudo de caso
numa empresa no ramo de silvicultura

658.38 / F818s

Floriza Franciso

Segurança do trabalho o uso do equipamento de proteção individual (EPI): estudo de caso

m379

658.38 / G934i

Juliano de Souza Soares Guerra

658.38 / L131s

Vânia Cristina Lacerda

658.38 / L768a

Silvana Maria Lira

658.38 / M295i

Alisson Henrique Manzato

658.38 / M827g

Isabel Santa de Moraes

658.38 / M977a

Eli Sander Andreaça Muro

O recrutamento e a seleção de pessoas utilizado como diferencial estratégico nas organizações

A importância da higiene do trabalho, da segurança do trabalho e da qualidade de vida, para o bom
andamento de uma organização: um estudo de campo em empresas de nossa cidade
Segurança no trabalho
Análise do cumprimento das práticas de saúde e segurança no trabalho: um estudo de caso
Implantação de um sistema de segurança e saúde no trabalho, baseado na OHSAS 18001: um
estudo de caso em uma empresa recuperadora de veículos
Um estudo de campo sobre fatores que influenciam a gestão da informação e do conhecimento nas
organizações
Uma análise da higiene e da segurança no trabalho na atividade de citricultura para prevenção de
acidentes e doenças laborais: um estudo de caso

m821
m759
m328
m047

m572
m512

m242
m642
m784
m417
m687
m255

658.38 / P181a

Melissa Tês Paloni

658.38 / P348p

Paula Gisele Barnece Pazini

658.38 / P436s

Julio Cezar Gonçalves Pereira

658.38 / R873l

Verônica Dala Rovere

658.38 / S729s

Odirlei Celestino Souza

658.382/C331s

Mariângela Brito Carvalho
Edrielen Kariane Lopes de
Almeida

658.4 / A447q
658.4 / A447q

Vagner Pires de Almeida

658.4 / A474m

Adrieli Regina Alves

658.4 / A994c

Tatiane Azevedo

658.4 / B238c

Marly Aparecida Barbosa

658.4 / B238g

Luzia Aparecida Barbosa
Everaldo Henrique dos Santos
Barbosa

658.4 / B238g
658.4 / B529c

Erivelton Euzébio Berno

658.4 / B813a

Priscila Braguin

658.4 / C154o

Maria de Fátima Calixto
Flávia Lopes de Carvalho

658.4 / C331e
658.4 / C533u

Beatriz Franco Chiessi

658.4 / C683t

Taina da Silveira Colachequi

658.4 / F126i

Rafael Martins Fabricio

O ambiente de trabalho e os riscos para a saúde do trabalhador
Prevenção de acidentes no trabalho e as contribuições de equipamentos de proteção individual: um
estudo de caso em uma serraria da cidade de Gália - SP
Os sistemas de informação utilizados como estratégia decisória no processo produtivo: estudo de
caso em uma empresa de serviços postais da cidade de Garça (SP)
Lesões por esforço repetitivo (L.E.R.) e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho
(D.O.R.T.): a saúde do trabalhador em questão
Segurança do trabalho, comissão interna de prevenção de acidente e equipamentos de proteção
individual
Segurança e saúde no trabalho: estudo de caso em uma empresa do ramo frigorífico

m429

A qualidade de vida nas relações de trabalho

m707

Qualidade de vida X qualidade no trabalho: estudo de caso da qualidade de vida no trabalho
contribuindo para a qualidade de vida em sociedade
Mudança organizacional: uma análise das atitudes dos envolvidos durante o processo de
implantação
Cultura organizacional e comportamento individual: estudo de caso dos fatores sociais utilizados
para controle dos conflitos
A cultura da liderança: um estudo da liderança feminina na organizações empresariais

m478
m744
m199
m433
m671

m757
m532
m752
m654

A gestão do conhecimento nas empresas do setor eletroeletrônico de Garça: um estudo de caso
m346
Gestão estratégica sob ótica de gestores e funcionários: um estudo em uma empresa de Tecnologia
m859
da Informação (TI)
Cultura organizacional: estudo de caso dos conflitos de correntes das mudanças culturais em uma
m780
empresa garcence
A administração e as organizações no contexto da gestão do conhecimento: resistência às mudanças
m517
e inovação - um estudo de caso
As organizações rurais e o novo perfil dos gestores: um estudo de caso em Garça - SP e região
m612
Um estudo sobre a percepção dos funcionários de uma empresa do setor de tecnologia de Garça
m852
sobre a influência do clima organizacional
A utilização da avaliação de desempenho como instrumento gerador de eficiência no resultado das
m590
organizações: um estudo de caso
Técnicas formais e informais de socialização organizacional aplicadas em novos sócios do Lions
m558
Clube Universitário de Garça
A inovação das empresas de pequeno porte (EPP) do segmento industrial de eletroeletrônicos de
m857
Garça

658.4 / G216c

Natanael Garcia

658.4 / G496j

Fernanda Giolo

658.4 / L732c

Lucilene Costa Lima

658.4 / L979v

Marcela Cavalcante Luz

658.4 / O48c

Virginia de Oliveira

658.4 / P436c

Fernanda Ap. Pereira

658.4 / S225L

Ana Paula Maria Montagnini de
Sá
Renata Paglione Sangaleti

658.4 / S237c

Juliana de Oliveira Santos

658.4 / S111m

658.4 / S237d

Beatriz Rosa Pinheiros dos
Santos
Tatiane Andreza Reis dos Santos

658.4 / S237g

Lúcio César Vieira Santos

658.4 / S725c

Edineia Aparecida de Sousa

658.4 / S729c

Sandi Maiquia de Souza

658.4 / S729i

Rosiane Nunes de Souza
Maria Rachel Baister Canelada
Toldato

658.4 / S237c

658.4 / T648s
658.4 / V22f

Conflitos nas organizações empresariais: estudo do uso de técnicas para resolução de conflitos em
uma empresa do ramo bebida, Garça-SP
Job Rotation: um estudo dos seus benefícios profissionais e corporativos
O comportamento dos colaboradores em função do modelo de gestão familiar: um estudo de caso
em uma indústria da cidade de Garça
O valor da inteligência emocional do líder nas organizações
Cultura organizacional: diferenças entre cultura de uma filial X cultura da matriz
Como a comunicação pode contribuir para o processo de motivação: um estudo de caso realizado
em uma organização eletroeletrônica na cidade de Garça-SP
Mudança organizacional: um estudo de caso dos facilitadores a mudança em uma organização
religiosa
Liderança e motivação nas empresas
Cultura organizacional e liderança: estudos dos conflitos sociais decorrentes de um novo modelo de
gestão
Cultura organizacional: um estudo de caso em uma organização pública de saúde
Os desafios na gestão de conflitos em uma empresa familiar: um estudo de caso
Gestão de pessoas: práticas organizacionais para uma gestão de alta performance de equipes
Contribuições da gestão do conhecimento para empresas do segmento alimentício: um estudo de
caso
Crescimento e manutenção organizacional: um levantamento dos fatores que podem influenciar o
desenvolvimento da organização
A importância do líder na sociedade da informação
A socialização na integração de colaboradores na organização: estudo de caso das técnicas e
estratégias de socialização
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Aurea Cristina Teodoro

Gestão ambiental nas organizações: uma contribuição para minimizar os impactos - estudo de caso
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Thiago Gonçalves Tosin
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658.408/R827s

Marcelo Rossato

658.408/V172e

Jaine Aparecida Valim

Gestão ambiental nas empresas
Sustentabilidade na construção civil brasileira: um estudo exploratório sobre a fabricação e
utilização de tijolos modulares de solo-cimento e seus impactos
Educação e gestão ambiental em uma unidade de conservação: um estudo

658.408/V658g

Paulo Guilherme Gaia Vieira

Gestão ambiental nas empresas: sustentabilidade e qualidade de vida
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Valdeir Antunes dos Anjos
Eduardo Machado Alves
Barbosa

Estilo de liderança em uma empresa garcence: estudo de caso
Liderança organizacional: estudo da liderança como elemento fundamental na produtividade
empresarial
A liderança empresarial: um estudo de caso comparativo a partir da perspectiva de profissionais da
área de recursos humanos
Liderança organizacional: um estudo de caso em uma indústria de eletroeletrônicos
A liderança e motivação contribuindo para a produtividade e obtenção de resultados: um estudo de
caso na empresa Fiat Ogata de Marília
Análise do estilo de liderança aplicada na associação de pais e amigos excepcionais - APAE de
Palmital - SP

m790

A influência do líder na motivação das equipes em um contexto organizacional

m483

Liderança e sua importância como diferencial competitivo

m348

Liderança e poder: estudo de caso em uma organização pública

m623

Liderança no ambiente organizacional: estudo de caso em uma micro empresa de Garça-SP

m698

A sustentabilidade nas empresas: ISO 14000 marketing e verde

m546

Liderança: fator relevante em uma empresa familiar na cidade de Garça

m797

Motivação e liderança para aumento da produtividade

M241

A influência do estilo de liderança no clima organizacional: um estudo de caso

m557

Liderança e ética

m545

A imprescindibilidade da liderança emocional para o sucesso das organizações

m774

Liderança: o papel do líder no contexto empresarial
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Souza
658.4092 / T656l

Cassiano de Oliveira Tomé

658.4092/C376l

Laís Xavier Cavalcanti

Liderança motivacional - com foco nas pessoas desmotivadas dentro das organizações: um estudo de
caso em uma empresa de duplicação e impressão de CDs e DVDs
Liderança: aspectos motivacionais para o sucesso

658.42 / A332e

Andre Luiz Pacheco Albero

Empreendedorismo: fator vital na sobrevivência das pequenas empresas brasileiras

m048

658.42 / A447e

Alexandre Santos de Almeida

Empreendedorismo: uma alternativa para o desemprego

m049

658.42 / C266f

José Luiz Cardamone

Franquia do segmento alimentício: um estudo de caso

m397

658.42 / F224e

Flavia Guimarães Faria

m711

658.42 / F383e

Adam Felipe Ferreira

658.42 / G589m

Marina de Almeida Godoy

658.42 / M181e

José Madeira Netto

658.42 / N147e

Glaucia Oliveira Nagahashi

658.42 / O775e

Diego de Melo Ortis

658.42 / S586e

Daliane Braga Silva

658.42 / S618p

Almir Honorato de Siqueira

Encerramento das atividades empresariais no município de Garça - SP: uma pesquisa exploratória
Estratégias de socialização voltadas para a orientação do comportamento informacional dos
empreendedores instruidos pelo centro incubador de empresas de Marília-Miguel Silva
A mulher empreendedora garcense: um estudo das dificuldades encontradas no mundo do trabalho
Empreendedorismo: estudo das características de uma microempreendedora individual da cidade de
Garça/SP
Empreendedorismo e gestão: um levantamento dos fatores preponderantes no processo
empreendedor
Empreendedorismo: a arte em tomar decisões, transformando ideias em negócios nos tempos de
crise
Empreendedorismo e o empreendedor: descrição de um processo empreendedor no segmento
comercial
Perfil do empreendedor no camelódromo de Marília - SP

658.42 / Z18e

Juliana de Lima Zagate

O empreendedorismo como fator relevante nas organizações

m008

658.42/ K291g

Rogério Gonçalves Keller

Gestão de micro empresas: o empreendedorismo em foco
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658.42/B819p

João Carlos Brandão Junior
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658.45 / A512e

Josiane Pereira Américo

658.45 / F383i

Evelyn da Silva Ferreira

658.45 / G635g

Gleicy Cristina Gonçalves

658.45 / G635p

Ana Paula Gonçalves

Perfil empreendedor ou administrador: um estudo de caso na FATEC Garça
Um estudo sobre o uso da comunicação organizacional pela liderança em uma indústria de
eletroeletrônicos da cidade de Garça -SP
A importância da comunicação empresarial estratégica na organização: estudo de caso em uma
empresa do ramo alimentício da cidade de Garça/SP
Gestão da comunicação: estudo de caso da comunicação interna no processo de gerenciamento de
pessoas
Os processos comunicacionais e as etiquetas corporativas na organização de serviço autônomo águas
e esgotos (SAAE), Garça/SP.
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658.45 / L131a

Evelin Maiara Lacerda

Aplicação da etiqueta empresarial: um estudo de caso em uma empresa hoteleira na cidade de Garça
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Sirlei Alves Pracidelli
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Anderson Fernando Rossato
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João Paulo dos Santos
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Alex Sander Antonio Scioli
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658.5 / B333d

Dalila de Jesus de Oliveira
Carlos Henrique de Castro
Alvares
Leticia Domingues Batista

Análise e elaboração de manual de etiqueta organizacional: o sucesso pessoal, social e profissional
A comunicação empresarial na pequena empresa: um estudo de caso em uma organização do ramo
de máquinas agrícolas
Gestão do conhecimento: estudo de caso sobre a inovação na escola Hilmar Machado de Oliveira
Garça - SP
Processos comunicacionais adotados em uma empresa de aviação: segurança do individuo, através
da comunicação técnica
Comunicação organizacional: um estudo dos discursos usados pelos mediadores no processo de
comunicação interna
Comunicação interna, uma ferramenta estratégica da comunicação empresarial: o caso de um grupo
de comunicação de Marília/SP
A importancia da comunicação dentro de uma organização e os elementos que influenciam com base
no nível emocional
Blog corporativo: uma mídia viabilizadora dos processos comunicacionais do centro de estudos de
línguas de Tupã
Comunicação organizacional: uma área acadêmica de apoio ao desenvolvimento de uma empresa do
ramo de calçados de Garça/SP
O estudo da tecnologia Business Intelligence
Balanceamento da linha de produção por meio da utilização de ferramentas do sistema de produção
enxuta: um estudo de caso em uma indústria eletromecânica
Descrevendo o programa de manutenção

658.5 / B695p

Bruno Praxedes Bomfim

O planejamento e controle de produção como ferramenta para melhor utilização dos recursos
produtivos nas pequenas empresas

m368

658.5 / B793s

Isaac Cesar Marquini Bonzanini

Sistema de gestão da qualidade baseado na norma NBR ISO 9001: um estudo de caso em uma
indústria de equipamentos cirúrgicos
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658.5 / B795s

Cléber Junior Brabo

Sistema Toyota de produção: just-in-time e jidoka: os dois pilares de um sistema enxuto
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658.5 / C355a

Kauê Henrique Castro

658.5 / C794f

Liliane Dias Cordeiro

658.5 / C843i

André Nasser Cotait

Aplicação de ferramentas da qualidade para aumento da produtividade: um estudo de caso em uma
Indústria de injeção plástica
Ferramentas utilizadas para melhoria da produtividade nas organizações: um estudo de caso em uma
empresa do segmento eletroeletrônico na cidade de Garça/SP
A influência da tecnologia na colheita da cultura cafeeira

658.5 / C962m

Ezequias Barbosa Cuba

Metodologias para análise, prevenção e recuperação de falhas na produção

658.5 / A473b
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m420
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m267

A implantação do sistema de manufatura enxuta em um processo produtivo: um estudo de caso em
uma indústria eletromecânica
A implantação do sistema Kanban de produção em um processo produtivo: um estudo de caso em
uma indústria eletromecânica
Cadeia produtiva e processamento de madeira
A produção de resíduo industrial, a coleta informal e o meio ambiente: um estudo de caso em uma
empresa do setor eletroeletrônico
A manufatura enxuta como diferencial competitivo nas organizações
Aplicação do ciclo PDCA em uma linha de produção de alarme automotivo: um estudo de caso
numa indústria eletroeletrônica
Mapeamento do fluxo de valor como forma de modelagem operacional: um estudo de caso em uma
indústria eletromecânica
Implantação de procedimentos operacionais padronizados (POP'S) na empresa Henlau Química
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658.5 / C972i
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658.5 / D681m
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Thiago Correia Gerotto
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Luciana dos Santos Gonçalves
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Rogério Miura Honji

658.5 / L131m

Luciana Aparecida Lacerda

658.5 / L732m

Luiz Fernando Lima

658.5 / L864r

Maria Aline Pereira Lopes

A reutilização da água da chuva pelas indústrias, como forma de gestão sustentável: estudo de caso
em uma indústria de bebidas de Marília/SP

658.5 / L953a

Robert Diego Luizetti
Marcos Vinicius Miranda
Mendes
Bruno Meneguello
Larissa Fernanda Gonçalves de
Moraes

Análise do progresso do PCP em uma empresa de produção por projeto
A utilização do Kanban de cartão único apoiado pelo ponto de reposição no ressuprimento de
materiais
Sistema Toyota de produção
Análise do gerenciamento e destinação final dos resíduos da construção civil como forma de gestão
sustentável na cidade de Garça (SP)

658.5 / M538u
658.5 / M544s
658.5 / M827a

Sistema de manutenção planejada na indústria de alimentos: um estudo de caso
Controle de qualidade no laboratório de análises fisico-químicas e microbiológicas na farinha de
mandioca
A importância do processo de qualidade para o desenvolvimento sustentável da organização
Gestão da produção: estudo das estratégias utilizadas para a garantia de um bom desempenho na
produtividade de uma empresa garcense
A geração de resíduos químicos e a destinação no processo de reatores eletrônicos
Melhorias de processos e a eliminação de desperdícios no ambiente produtivo com as ferramentas do
JIT
Manutenção produtiva total - uma análise quantitativa da manutenção autônoma com foco em
grupos de trabalho: um estudo de caso
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Leonardo Silva Peron
Fernando Poltronieiri

658.5 / P779c

Seis sigma: um metodologia importante para a melhoria dos processos de gestão
Utilização de ferramentas do sistema de produção enxuta como forma de conter desperdícios em um
setor de injeção de plástico: um estudo de caso em uma indústria eletroeletrônica
Qualidade: métodos e ferramentas com enfoque nas normas ISO

m381
m240
m341

O surgimento do planejador e controlador de manutenção: um estudo de caso
Controle estatístico de processo: implementação de gráficos de controle em uma indústria de Injeção
Plástica
Analise do processo de controle da produção: estudo de caso de uma indústria eletromecânica
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658.5 / R788a

Erica Santana Rosa
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Elves Moreira Santos
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Celso Luiz dos Santos Junior

658.5 / S237i

Fábio Augusto Santos

658.5 / S237m

Edson dos Santos

Processos de implantação do trabalho padronizado na linha de produção de máquinas agrícolas
Customização em massa no sistema de produção em massa: estudo de caso em uma indústria
eletromecânica
A automação nas linhas de produção e seus impactos socioambientais
Fatores de desempenho na administração da produção: um estudo de caso em uma empresa
eletromecânica da cidade de Garça/SP
Implantando o sistema ERP na produção de um painel eletrônico de mensagem: estudo de caso em
uma pequena indústria eletroeletrônica
Manufatura virtual

658.5 / S237s

Silvio José Freitas Santos

Sistema 3Rs: reciclar, reduzir e reutilizar procedimentos para minizar os impactos à natureza
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João Paiva dos Santos Neto
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Jaqueline Squaquete

658.5 / S586a

Marcos Roberto Ferreira Silva

Uso das ferramentas: AutoCAD, Iventor e PRO/Engineer na produção industrial
Efluentes líquidos e as formas de tratamento: estudo de caso em indústria do ramo alimentício Garça/SP
AutoCad e inventor: desafios e possibilidades na produção industrial

658.5 / S586i

Alexandre Alves da Silva

Implantação do sistema de manufatura enxuta em um processo produtivo
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658.5 / S586m

Edemir Prado da Silva

Manutenção autonoma: estudo de caso em empresa do ramo alimentício
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Fábio Henrique Silvestre
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Diego Soares

658.5 / S729a

Klaus Cintra Souza

658.5 / S729p

Paula Cristina Gonçalves de

Um estudo sobre o critério qualidade das fotos sob a ótica do cliente
Custos de qualidade: a utilização de programas de qualidade para atingir a melhoria do processo em
uma linha de produção. Um estudo de caso em uma indústria da cidade de Garça
Aplicação do QFD no desenvolvimento de produto: um estudo de caso em uma empresa do
segmento eletromecânico na cidade de Garça
Processo produtivo: desperdício, eliminação de perdas e redução de custos
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Queiroz Souza
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Sueli Aparecida Tirolla

Qualidade total na pequena empresa-implantação 5S
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658.5 / T771m

Bruno Tramontino

Manutenção produtiva total como diferencial para o aumento da produtividade

m466

658.5 / V816p

Patricia de Souza Vergilio
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658.5/ B238a

Milena Tercioti Pineli Barbosa

658.5/ O48a

Vanderlei de Oliveira

658.514 / F383i

Daiana Ribeiro Ferreira

Planejamento de estoque: estratégia para controle de demanda e redução de custos
Aplicação do ciclo PDCA na linha de produção de uma empresa no ramo de eletrônica no distrito
industrial de Garça
Administração e qualidade em processos produtivos: um estudo de caso em uma empresa
metalúrgica da cidade de Marília/SP
Inovação tecnológica: sucesso ou fracasso empresarial

M016

658.542 / P667a

Marcus Vinicius Pires

Aplicação de estudo de movimentos e de tempos em uma empresa metalúrgica: estudo de caso

m370

658.542 / S237e

Estudo de tempos
Qualidade e uma ferramenta de mensuração, o controle estatístico de processo: um estudo de caso
em um indústria de produtos de limpeza
FMEA: um estudo de caso de uma aplicação em uma empresa de reatores eletrônicos de Garça

m200

658.56 / F448

Juliane Barbosa dos Santos
Maiara Scarparo Rodrigues
Esteves
Leonardo Nunes Fial

658.56 / G924a

Milton José Guedes

Análise do modo e efeito de falhas: estudo de caso e pesquisa-ação

m343

658.56 / P818f

FMEA - Aplicação da ferramenta em um processo da terceirização
Implantação da norma British Retail Conortium (BRC) em uma empresa do ramo alimentício de
Garça - SP
Gestao da Qualidade Total nos Supermercados da Cidade de Garça
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Karoline Tomoe Tabet Saito

658.562 / S192m

Marcelo Bizachi Sampaio

Gestão da qualidade: aplicando o sistema PEPS com ênfase no setor administrativo
Gestão de qualidade: análise do processo de recebimento de matéria prima em uma empresa
Garcense
Gestão da qualidade: um estudo de caso dos processos operacionais para fornecimento do leite como
matéria prima de produtos lácteos
Aplicação de ferramenta PDCA no processo organizacional de uma indústria eletroeletrônica da
cidade de Garça - SP
O processo de implantação da gestão da qualidade total em uma empresa de serviços
Método de análise e solução de problemas - MASP: um estudo de caso em uma empresa
eletromecânica

658.562 / S237e

Paulo Henrique Santos

Envolvimento da qualidade total em todo o ambiente de uma empresa de manufatura: um estudo de
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658.56 / E79q
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caso em um indústria eletromecânica
658.562 / S586g

Erika Cristina da Silva

Gestão da qualidade em serviço: estudo de caso - Unimed Bauru
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Alessandro Francisco Silva

Qualidade total: controle para o desenvolvimento da sobrevivência das organizações
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Roberto Jorge da Silva
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Qualidade total: ferramenta de sobrevivência das organizações - estudo de caso

m641

A gestão da qualidade: estudo de caso sobre sua importância na organização x

m701

658.562 / V845g

Administração de materiais e estoque: um estudo de caso no setor de informação da secretaria
municipal da educação de Garça
A logística no controle de estoque em um empresa do segmento eletrônico da cidade de Garça - SP
Logística reversa e suas estratégias sustentáveis: estudo de caso em uma microempresa de
comunicação visual da cidade de Garça - SP
Logística reversa: meio ambiente e sustentabilidade

658.7 / P399a

Douglas de Souza Penhalves

658.78 / A282l

Luciana Basilio de Aguiar
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Carolina Endo Toyama Alves
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Ricardo Leite de Araújo
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Richard Bataglia

658.78 / B713b

Angélica Ap. Bonfante

658.78 / B813l

Eliene Bragiato

A logística como fator importante de competitividade nas microempresas e empresas de pequeno
porto

m389

658.78 / B929e

Luis Ricardo Buffoni

Um estudo sobre gestão de estoque em uma empresa eletroeletrônica na cidade de Garça/SP

m616

658.78 / C133L
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Caio César Pereira Colombo
Jéssica Aparecida Capocci
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m839

658.78 / C268a

Mayra Pellegrini Cardoso

Logística empresarial: o transporte como alicerce das empresas
O uso dos preços psicológicos como estratégia de marketing: um estudo feito nos consumidores de
uma papelaria da cidade de Garça - SP
A aplicação da logística reversa nos termos da política nacional de resíduos sólidos: estudo de caso
em uma empresa de descarte de lâmpadas fluorescentes ecologicamente correto
Custos logísticos do transporte rodoviário no Brasil: um estudo de caso em uma empresa de
refrigerantes
Contribuições da gestão estratégica para o escoamento de mercadorias: um estudo de caso
A contribuição da gestão de estoque para a competitividade industrial no contexto da globalização

m426

A importância pela busca de recursos para conter o crescimento do lixo eletrônico
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Logística e sustentabilidade: com ênfase na logística reversa de computadores

m459
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A importância da logística para as empresas eletromecânicas de Garça
Os benefícios do ERP (enterprise resource planning) no sistema logístico empresarial: um estudo de
caso
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658.78 / G719g

Hélio Garcia Gouvea

658.78 / K88g

Wellington Koyama

Gerenciamento da cadeia de suprimentos em uma indústria de médio porte, no ramo de segurança
eletrônica, localizada na cidade de Garça, São Paulo: um estudo de caso

m364

658.78 / L864l

Maria Aline Pereira Lopes

Logística empresarial: desenvolvimento e minimização de custos

m655

658.78 / M149t

Flavio Antonio Machado

TMS em benefício da logística: um estudo de caso no segmento de monitoramento de cargas

m550

658.78 / M775l

Tiago Martins Monteiro

Logistica: a integraçao da cadeia no planejamento administrativo
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658.78 / O48a

Matheus Francisco de Oliveira

Análise de distribuição do trabalho: o caso da BRL Express Transportes e Logística

m709

658.78 / O48l

Luiz Ricardo Oliveira
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658.78 / P126u

Carla Morgana Pereira Paes

658.78 / P958d

Rodolfo das Chagas Prioste

Logística Organizacional, junto ao planejamento e controle de produção.
A utilização dos canais de distribuição para a logística reversa: um estudo de caso em uma indústria
química de Garça/SP
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