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PROJETO: Uma análise das possibilidades metodológicas sobre o uso das tecnologias digitais como recurso didático no processo de ensino-
aprendizagem nos cursos de ciências de uma universidade pública de Roraima

Cronograma:
-Cronograma a ser implementado:
- Revisão bibliográfica: janeiro e fevereiro de 2018;
- Construção dos questionários e planejamento das entrevistas: fevereiro de 
2018;
- Aplicação do questionário aos alunos: março de 2018;
- Realização das entrevistas: março e abril de 2018;
- Construção e submissão de resumo para o Seminário 
de Pesquisa da Estácio: abril de 2018;
- Tabulação dos dados quantitativos: maio de 2108;
- Palestra sobre Nativos, Imigrantes e Excluídos Digitais: maio de 2018;
- 
Transcrição e análise das entrevistas: maio e junho de 2018;
- Construção da matriz de habilidades em TICs: julho de 2018;
- Construção e submissão de artigo científico 
para a Revista REAMEC  : julho de 2018;
- Construção da proposta de metodologia utilizando TICs: agosto de 2018;
- Oficina sobre habilidades em TICs no processo de 
ensino-aprendizagem: agosto de 2018;
- Construção do referencial e instrução ao método Delphi: setembro de 2018;
- Aplicação do método Delphi: outubro de 2018;
- 
Submissão de Projeto de Pesquisa para órgão de fomento: outubro de 2018;
- Finalização e tabulação dos resultados da aplicação do Delphi: novembro de 2018;
- 
Elaboração e submissão de artigo para a Revista EDUCITEC: Novembro de 2018;
- Finalização do Projeto de Pesquisa: Janeiro de 2018;
- Envio de relatório final: fevereiro 
de 2018.

Descrição do Plano de Trabalho
Os desafios impostos pela sociedade da informação no século XXI, principalmente em relação ao desenvolvimento tecnológico, impõem a aquisição de habilidades que 
nos permitam lidar com as tecnologias digitais da informação e comunicação em nossas tarefas diárias. O avanço tecnológico segue a passos largos e constantes, gerando 
impactos e mudando de forma radical o modelo de sociedade que se tinha até meados do século XX. Hoje as mudanças são constantes, pois a cada novo avanço 
tecnológico, cada novo produto de software, mesmo um simples aplicativo, pode apresentar uma maneira diferente de experimentar o mundo.  Neste novo cenário, ter 
acesso às tecnologias digitais da comunicação e informação é um diferencial para a aquisição de conhecimentos e, desta forma, estar incluído na sociedade da 
informação. Do ponto de vista da evolução tecnológica e da informação, Kenski (2012) afirma que educação e tecnologia são indissociáveis, ou seja, utiliza-se a educação 
para ensinar sobre as tecnologias e, por outro lado faz-se uso delas no processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, o objetivo geral deste projeto de pesquisa é 
analisar de que forma as tecnologias digitais podem modificar o processo de ensino e aprendizagem no contexto da sociedade da informação de forma a favorecer o 
desenvolvimento de habilidades no contexto da sociedade da informação. Como objetivos específicos, temos: a) Elaboração de um marco teórico que dê fundamentos 
para a utilização das tecnologias digitais no processo ensino e aprendizagem nos cursos de Ciências;
b) Análise da atitude dos professores versus alunos diante do 
contexto das tecnologias digitais em sala de aula;  c) Identificar as habilidades necessárias para a utilização as tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem;  
d) Elaborar de uma sequência didática que contribua para o aperfeiçoamento das habilidades necessárias para a inserção das tecnologias digitais no processo de ensino e 
aprendizagem. Como metodologia será utilizada a abordagem de pesquisa mista de acordo com Sampieri (2013), apoiada pelo tipo de pesquisa descritiva. A investigação 
ocorrerá nos cursos de ciências de uma universidade pública do estado de Roraima, onde iremos aplicar questionário para os alunos e realizar entrevistas 
semiestruturadas com professores afim de verificar as habilidades necessárias para se trabalhar com as tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizado. Para os 
questionários iremos utilizar a escala de Likert como padrão para a coleta de dados, já para as entrevistas o tratamento de dados será realizado de acordo com a análise 
de conteúdo de Bardin (1977). Os resultados deverão ser apoiados com dados de análise das diretrizes curriculares dos cursos de ciências e também dos projetos 
pedagógicos dos respetivos cursos (biologia, física, química e matemática). Ao final deveremos apresentar uma matriz de habilidades em TICs, bem como uma proposta 
didática para auxiliar o professor a incorporar a sua metodologia de aula as Tecnologias da Informação e Comunicação. Iremos utilizar o método Delphi (especialistas) 
para realizar a validação da proposta.  O Universo da pesquisa serão todos os alunos e professores dos cursos de Ciências da IES, sendo a amostra composta por 14 
professores e 60 alunos que serão entrevistados de forma aleatória. Espera-se com esta pesquisa contribuir com o ensino de ciências e, da construção do conhecimento 
científico por meio de metodologias que se utilizem das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizado. Espera-se entender a relação entre os nativos, 
imigrantes e excluídos digitais em Boa Vista, Roraima e como esta relação pode afetar o desempenho dos futuros docentes em sala de aula. Pretende-se apresentar uma 
proposta de metodologia que possa viabilizar a utilização das tecnologias digitais em sala de aula, bem como demonstrar as habilidades necessárias a alunos e professores 
em TICs para se realmente efetivar o conhecimento de ciências. A viabilidade técnica é perfeitamente aceitável, tendo em vista que a pesquisa não demandará grandes 
investimentos financeiros e o pesquisa já possui autorização para trabalhar com alunos e professores dos cursos de ciências já citados.  
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PROJETO: Bananeiras irrigadas manejadas com lodo de esgoto: uma ação estratégica nos sistemas agroecológicos tradicionais para as comunidades 
indígenas em Roraima.

Cronograma:
Atividades	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
Levantamento bibliográfico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Solicitação de permissão da CIR e 
FUNAI, TUXAUA	X	X			X	X		X	X		X	X
Solicitação da parceira da CAER (Coleta do resíduo e transporte)	X		X	X	X		X	X	X		X	X
Solicitação da parceira da 
EMBRAPA (analise química do lodo e do solo)	X	X	X		X	X	X			X	X	
Visita à área experimental	X	X	X		X	X	X		X	X		X
Estruturação de 
texto.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Submeter, mensalmente		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Submeter relatório final em janeiro /2019												X
Apresentação 
para Apreciação Ética (CAAE) – Comitê Manaus										X	X		

Descrição do Plano de Trabalho
Pretende-se realizar o presente trabalho no Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol – CIFCRSS, cuja Instituição de Ensino pertencente ao Conselho 
Indígena de Roraima – CIR, visando os estudantes do curso técnico de agropecuária da Escola de Formação Indígena do Surumu, localizado na Vila Surumu, a 200 
quilômetros da capital, Boa Vista, um povoado de apenas 900 habitantes, no caminho de Pacaraima. 
 	 
Pretende-se parceria com a CAER para disponibilidade do 
resíduo, além de orientar e dar assistência técnica aos estudantes e técnicos agropecuários indígenas do Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa-Serra do Sol 
(Escola do Surumu), pertencentes à etnia macuxi, onde trabalha em forma de alternância, dividindo o tempo do estudante entre a sala de aula e a permanência na sua 
comunidade para aplicar o que já aprendeu durante seu estudo.

A quantidade aplicada de lodo na adubação com N-Orgânico pode substituir a adubação com N-Mineral 
para os parâmetros estudados em experimento por Fortes (2011), onde se verificou um aumento linear com o acréscimo de lodo de esgoto por ocasião das adubações de 
cobertura, onde na dose 0% N-Mineral e 125% N-Orgânico foi segura, apresentou melhor resultado e não apresentou risco de contaminação ambiental com metais 
pesados, conforme limites estabelecidos por leis. Sendo assim, esta será a dosagem recomenda para área experimental.

O lodo de esgoto utilizado no experimento terá 
origem na ETE da cidade de Boa Vista/RR o qual será realizada uma análise química em parceria com a Embrapa.

Em trabalhos realizados por Barbosa (2008) e Fortes 
(2011) a análise química do material seguirá a metodologia de LANARV (2005), a taxa de mineralização do N presente no LE adotada foi de 30%, de acordo com as normas 
estabelecidas pelo CONAMA (2001) para disposição deste resíduo no solo e, a dose de lodo aplicado será calculada considerando o teor de N presente no material e seus 
respectivos tratamentos. 

O experimento seguirá o delineamento estatístico em blocos casualizados com 6 repetições, em esquema fatorial 3x6x6, sendo 3 blocos, 6 
tratamentos e 6 repetições, perfazendo um total de 108 plantas. 

O suprimento de água para o projeto será obtido de umas fontes naturais, onde o seu bombeamento 
até um reservatório com capacidade de 15 m³, situada em cota superior ao experimento, permitia o funcionamento do sistema por gravidade. Durante o experimento, a 
irrigação se processava de maneira a repor a quantidade de água utilizada pelas plantas por causa da evapotranspiração da cultura, calculada com base na evaporação do 
Tanque Classe A. 

O tempo de irrigação será obtido pela razão entre a lâmina a ser aplicada e a intensidade de aplicação do microaspersor, conforme condições 
climáticas do local do experimento.

Para definir o momento de irrigar serão utilizadas baterias de tensiômetros, nas profundidades de 20 cm, o que ocorria quando a 
coluna de mercúrio atingia 22,8 cm de Hg. A lâmina aplicada era o somatório dos valores diários da evapotranspiração da banana desde a última irrigação, descontada a 
eventual precipitação pluviométrica ocorrida no período. Sendo assim, a intensidade de aplicação, a lâmina aplicada e o tempo de irrigação serão calculados conforme o 
manejo do solo, através do Tanque Classe A.

Durante os anos 2018 e 2019, todos os tratos culturais serão realizados para o controle das ervas invasoras, desbrota, 
desfolha, adubação, controle de doenças e pragas, irrigação, escoamento, eliminação do coração, colheita de produção e corte do pseudocaule, de acordo com as 
recomendações para a cultura.
Análises químicas 

 O experimento terá início no mês 02/2018 com a retirada das amostras de solo para realização de análise química, 
também serão coletadas as amostras das águas residuárias (lagoa de estabilização - CAER), executado pela metodologia de Raij & Quaggio (1991). As amostras serão 
encaminhadas ao Laboratório de Fertilidade do Solo/ Embrapa, onde serão determinados os teores de macro e micronutrientes.
De posse da análise química, serão 
calculadas as doses de adubação para a cultura.

Parâmetros avaliados

A coleta dos dados será realizada mediante pesquisa qualitativa etnográfica e fundamentada 
em revisão bibliográfica onde, para o desenvolvimento dessa revisão serão pesquisados livros, sites e artigos científicos, além de informações de estudos realizados na 
região e na comunidade do Surumu.

A amostragem será realizada aleatoriamente na Escola Surumu e comunidade da T.I, por meio de entrevista com o(a) morador(a) e 
trabalho de campo (quintal) (com a permissão e acompanhamento do(a) morador(a), as seguintes informações serão obtidas e registradas em um formulário: 

a) Área 
do experimental: Utilizando-se uma trena de 50 m, foram medidos os 2 lados do retângulo, e com isso será calculada a área do estudo. Para as áreas não retangulares, 
será feito um ajuste de modo a aproximar suas dimensões a um formato retangular. Para delimitação do perímetro do local, considerará a última planta pertencente ao 
local em cada um dos quatro lados do retângulo. 
b) Origem das espécies frutíferas presentes na área: registradas informações a respeito da origem das espécies no local, 
que podem ter sido plantadas intencionalmente ou ser originárias de regeneração natural, além outros locais onde é realizado o plantio de espécies frutíferas: 
c) Práticas 
de manejo adotadas (irrigação, capina, adubação, etc); 
d) Destino das frutas geradas no área (consumo, venda, troca) e dinâmica dessas relações comerciais.
e) Espécies 
frutíferas desejadas para novos plantios e motivo do interesse; 
Assim, as técnicas qualitativas, segundo Nogueira-Martins (2001), proporcionam uma oportunidade para 
as pessoas expressarem seus sentimentos, com suas diferentes complexidades e intensidades, revelando como o mundo é percebido por elas.
 
Dessa forma, com a 
observação in loco, será possível descrever a utilização dos recursos ambientais disponíveis com a colaboração dos técnicos agropecuários da Escola Surumu e 
comunidade da T.I, em relatos. 

Partindo destas premissas, neste estudo serão realizadas visitas frequentes inicialmente na implantação do experimento, convivência 
diária, permanência de vários dias em contato com os informantes principais, pernoites nas aldeias, participação dos trabalhos nas roças, plantios e colheitas, caminhadas 
nas matas e nos rios, entrevistas abertas com os moradores mais idosos das aldeias, entre outras técnicas de observação participante.
 
Parâmetros biométricos 
A cada 
três meses, a partir do quarto mês após o plantio, foram avaliados parâmetros biométricos como altura de plantas, utilizando uma régua graduada, o diâmetro médio do 
pseudocaule, utilizando paquímetro, e no período de frutificação foram avaliados o número de frutos por cacho e peso dos cachos.
Avaliação da produção

a) O 
comportamento produtivo será avaliado mediante o peso do cacho, do fruto e o número de frutos por cacho Peso do cacho: a massa do cacho foi determinada no 
momento da colheita e os resultados estão expressos em quilograma (kg). 
b) Número de frutos por cacho: o número de frutos por cacho foi avaliado no momento da 
colheita. 
c) Comprimento de frutos: foram medidas as distâncias entre as extremidades de 10 frutos centrais da 2ª penca, com uso de uma régua e os resultados foram 
expressos em centímetros (cm). 
d) Diâmetro de frutos: o diâmetro foi medido na região central de 10 frutos da 2ª penca, com uso de um paquímetro digital e os 
resultados foram expressos em milímetros (mm).
Avaliação da qualidade de frutos

No desenvolvimento do trabalho os frutos serão recebidos da planta selecionada 
(piloto) e selecionados de acordo com seus atributos de qualidade: cor (amarelas sem pontos pretos), a uniformidade, e o grau de maturação (estádio ¾ gorda). 


Amostragens de solo 

As bananeiras serão selecionadas, ao acaso, em cada núcleo na área selecionada. Serão marcadas 20 bananeiras para amostragem de solo da 
rizosfera e de raízes da bananeira. A amostra composta será constituída de quatro subamostras por planta. Para a coleta das amostras de solo, utilizará trado a uma 
profundidade de 20 cm. As amostras de raízes serão retiradas no mesmo local, no sentido de condução do bananal. As mesmas foram embaladas em sacos plásticos, 
etiquetados e levadas no Embrapa/RR.
Análise estatística

Os resultados serão submetidos à análise de variância e comparados pelo teste Tukey a 5% de significância.
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PROJETO: PLANEJAMENTO OPERACIONAL DE BOMBAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SOB CONDIÇÕES DE INCERTEZA: ESTUDO DE 
CASO PARA A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA

Cronograma:
1. Revisão da literatura relacionada a problemas de escalonamento robusto multi-objetivo, com ênfase em formulações matemáticas e estratégias algorítmicas – 
FEVEREIRO/2018 – ABRIL/2018	2. Reuniões periódicas com a orientadora e com membros do grupo de pesquisa em Otimização, Algoritmos e Complexidade 
Computacional com interesses em comum – FEVEREIRO/2018 – JANEIRO/2019	3. Proposição e desenvolvimento de métodos matemáticos e algoritmos para os 
problemas pesquisados – ABRIL/2018 – JANEIRO/2019	4. Realização de experimentos computacionais para avaliação dos algoritmos e comparação com resultados da 
literatura – ABRIL/2018 – JANEIRO/2019	5. Publicação de artigos sobre resultados obtidos na pesquisa e participações em eventos – ABRIL/2018 – JANEIRO/2019	

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução

A água é o centro do desenvolvimento econômico e social: é vital para manter a saúde, para a produção de alimentos, para a geração de energia e para o 
desenvolvimento econômico de modo geral. A disponibilidade da água bem como sua gestão tem impacto direto nas pessoas, principalmente na habitabilidade urbana. O 
crescimento populacional e econômico tem pressionado, de maneira severa, o aumento do consumo da água. Estima-se que até 2030 o mundo irá enfrentar um déficit 
de 40% entre a demanda prevista e o suprimento de água disponível para o abastecimento. Em 2015, cerca de 1,8 bilhões de pessoas estarão vivendo em regiões ou 
países com escassez de água [7]. A má gestão dos recursos hídricos e o negligenciamento do combate às perdas reais de água tratada são fatores que auxiliam o cenário, 
exposto pelo Banco Mundial, vir a se tornar realidade.

No Brasil, os dados do SNIS 2014, disponibilizados em [58], apontam que o índice de perdas na distribuição no 
país foi de 36,67%, porém quando analisamos a região norte do Brasil vemos situações alarmantes, 6 das 7 capitais apresentam perdas na distribuição superiores a 40% o 
que equivale por dia a quase 1,2 bilhões de litros de água tratada que não chegam à população. Tal quantidade de água tratada desperdiçada influencia diretamente nos 
custos operacionais das companhias de saneamento, além disso, incrementa os gastos com aquisição de produtos químicos e com o consumo de energia elétrica. Ainda, 
por meio dos dados apresentados anteriormente, podemos facilmente verificar que, na região norte, as perdas na distribuição são 30,62% maiores do que a média 
nacional e, ainda segundo o SNIS 2014, os gastos com produtos químicos e com a energia elétrica são, respectivamente, 97,25% e 61,36% maiores do que a média 
nacional. Tudo isso se deve primordialmente ao mal dimensionamento e má operação dos sistemas de bombeamento, adução e tratamento da água.

O planejamento 
operacional do sistema de distribuição de água tratada deve levar em conta prioritariamente um número de decisões que envolvem: políticas de ativação das bombas 
hidráulicas; o volume de água a ser bombeado; e o volume que deve permanecer nos reservatórios durante o período do horizonte de planejamento. Assim, é necessário 
considerar diversos fatores, tais como: a disponibilidade das bombas no sistema; a estrutura tarifária do consumo de energia; os padrões de consumo de água para os 
reservatórios; os padrões de consumo de água estratificados por tipo de consumidor; as perdas de água causadas por vazamentos na rede e a capacidade dos 
reservatórios, dentre outros. Entretanto, nem sempre todos os dados e informações necessários para o bom planejamento operacional estão disponíveis - muitas 
concessionárias não possuem um sistema de abastecimento de água 100% automatizado e supervisionado - e mesmo quando estão disponíveis, tais dados e informações 
podem estar imprecisos, incertos ou incompletos, seja por problemas na captação destes causados por falhas ou danos nos sensores, seja por problemas na atuação dos 
equipamentos (bombas, válvulas) causados por falhas nos mesmos ou ainda pela simples ausência de energia elétrica, que é um problema relativamente comum nos 
estados da região norte do Brasil, especialmente os estados do Amazonas e Roraima.

Tal como relatado no cenário nortista brasileiro apresentado anteriormente, no 
mesmo, temos a presença de incertezas. Vale ressaltar que não é raro existirem em tais cenários tomadas de decisões que levam em conta a utilização de estimativas 
grosseiras baseadas simplesmente na observação dos funcionários das empresas e os sentimentos que os mesmos possuem acerca dos dados ou informações 
relacionadas com os sistemas, o que é claro, leva recorrentemente a insucessos no resultado do planejamento operacional que tende a operar em nível muito aquém do 
ótimo.

O planejamento da operação de um sistema de abastecimento de água se concentra basicamente no escalonamento das bombas que constituem o sistema de 
bombeamento. Tal escalonamento de bombas, que pode ser manual (tradicional) ou automatizado determina quais bombas serão utilizadas e em que momento do dia 
elas serão ativadas e desativadas, essa categoria de problema de escalonamento é conhecida na literatura como Pump Scheduling Problem e muitas abordagens já foram 
desenvolvidas, em geral, cada uma delas possuindo propósitos particulares e considerando cenários específicos a serem tratados.

A utilização de um planejamento 
automatizado, adaptativo e dinâmico (tempo real) e robusto (sob incertezas) para operação de um sistema de bombeamento é a melhor forma de apoiar os operadores 
nas salas de controle garantindo a satisfabilidade de vários critérios ao mesmo tempo.

Objetivos

Desenvolver um modelo de escalonamento robusto multi-objetivo de 
bombas em sistemas de abastecimento de água sob condições de incerteza

a)	Criar uma base de instâncias de sistemas de abastecimento de água sob condições de 
Incerteza;
b)	Adequar e combinar estratégias existentes na literatura para a construção de uma estratégia única para o problema proposto, incluindo uma nova 
formulação matemática;
c)	Realizar experimentos computacionais para validar a estratégia e a formulação matemática elaboradas, envolvendo instâncias de testes 
disponíveis na literatura e a base de instâncias de sistemas de abastecimento de água sob condições de incerteza criada anteriormente;
d)	Analisar a eficácia do método 
proposto na minimização dos custos de energia elétrica do sistema de bombeamento, minimização dos custos de manutenção do sistema de bombeamento, na 
minimização das perdas de água no sistema de distribuição e na maximização da resiliência do sistema de abastecimento de água, enquanto são totalmente satisfeitas as 
demandas de água requeridas pelos consumidores. 

Justificativa
O desenvolvimento de um modelo de escalonamento robusto multi-objetivo para bombas em 
sistemas de abastecimento de água sob condições de incerteza tem relevância em duas frentes principais: socioeconômica e ambiental: a mitigação do desperdício da 
água tem impactos ambientais, sociais e econômicos positivos; acadêmico-científica: problema geral continua sem uma solução há 30 anos. Poder computacional permite 
trabalhar com modelos mais completos, isso perpassa pela necessidade de desenvolvimento de novas técnicas relacionadas com a resolução de problemas de otimização. 
De fato, existem poucos trabalhos na literatura recente que abordem a temática do escalonamento multi-objetivo de bombas em tempo real sob condições de 
incerteza.

Metodologia da pesquisa com indicação das etapas
Para a realização da pesquisa, serão seguidas as seguintes etapas, sendo que algumas já estão em 
andamento e o restante consistirá nos próximos passos.

1. Revisão da literatura relacionada a problemas de escalonamento robusto multi-objetivo, com ênfase em 
formulações matemáticas e estratégias algorítmicas.
2. Reuniões periódicas com a orientadora e com membros do grupo de pesquisa em Otimização, Algoritmos e 
Complexidade Computacional com interesses em comum.
3. Proposição e desenvolvimento de métodos matemáticos e algoritmos para os problemas pesquisados.
4. 
Realização de experimentos computacionais para avaliação dos algoritmos e comparação com resultados da literatura.
5. Publicação de artigos sobre resultados obtidos 
na pesquisa e participações em eventos.

Resultados esperados

a)	Base de instâncias de sistemas de abastecimento de água sob condições de Incerteza criada e 
divulgada para ser utilizada como benchmark na literatura;
b)	Nova formulação matemática criada com base na adequação e combinação de estratégias existentes na 
literatura;
c)	Validação da estratégia e da formulação matemática elaboradas, envolvendo instâncias de testes disponíveis na literatura e a base de instâncias de sistemas 
de abastecimento de água sob condições de incerteza criada anteriormente via experimentos computacionais;
d)	Eficácia do método proposto analisada levando-se em 
conta todos os critérios e objetivos propostos. 

Viabilidade técnica e econômica

Considerando a expertise do pesquisador e o apoio recebido por parte do grupo de 
trabalho e considerando que a pesquisa tem uma vertente teórica com potencial de aplicação prática, porém que não será realizada neste momento, é considerado que a 
presente pesquisa se apresenta viável tecnicamente e economicamente.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5590786649949353
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PESQUISADOR(A): Bruno Dantas Muniz De Brito
Plano de trabalho vinculado ao curso: Gestão Ambiental

@: brunodibrito@hotmail.com

PROJETO: IMPACTOS MULTIDIMENCIONAIS EM ÁREAS NATURAIS DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL: Cenários, dimensões e desafios voltados à 
visitação turística em Roraima

Cronograma:
Fevereiro e Março de 2018 – Pesquisa documental, bibliográfica e hemerográfica; Apresentação dos relatórios de acompanhamento das atividades.	Abril de 2018 – 
Inventariação, georreferenciamento, registro iconográfico, estudo de fluxo sazonal e diário de constatações do Atrativo A; Apresentação do relatório de acompanhamento 
das atividades.	Maio de 2018 – Tabulação de dados coletados do Atrativo A via protocolo de impactos multidimensionais; Apresentação do relatório de 
acompanhamento das atividades; Submissão de um trabalho para publicação no IV Colóquio Ajuricaba de Prática com Pesquisa em Geografia sediado pela Universidade 
Estadual de Roraima - UERR.	Junho de 2018 – Inventariação, georreferenciamento, registro iconográfico, estudo de fluxo sazonal e diário de constatações do Atrativo B; 
Apresentação do relatório de acompanhamento das atividades; Promoção do workshop “Os desafios da pesquisa científica na Amazônia Setentrional” no Centro 
Universitário Estácio da Amazônia, em atendimento ao item 7.2 alínea G do edital.	Julho de 2018 – Tabulação de dados coletados do Atrativo B via protocolo de impactos 
multidimensionais; Apresentação do relatório de acompanhamento das atividades; Submissão do projeto para fomento junto à FAPERR – Fundação de Amparo a Pesquisa 
de Roraima, ADERR – Agência de Desenvolvimento de Roraima e FEMARH – Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Humanos de Roraima.	Agosto de 2018 – 
Inventariação, georreferenciamento, registro iconográfico, estudo de fluxo sazonal e diário de constatações do Atrativo C; Apresentação do relatório de acompanhamento 
das atividades; Submissão do projeto para fomento junto a CAPES; Submissão de um trabalho para apresentação no III Encontro Regional de Geografia – ERG, sediado na 
UERR.	Setembro de 2018 – Tabulação de dados coletados do Atrativo C via protocolo de impactos multidimensionais; Apresentação do relatório de acompanhamento 
das atividades; Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio; Submissão do projeto para fomento junto ao CNPq.	Outubro de 2018 – Inventariação, 
georreferenciamento, registro iconográfico, estudo de fluxo sazonal e diário de constatações do Atrativo D; Apresentação do relatório de acompanhamento das 
atividades; Promoção do workshop “Impactos Multidimensionais em áreas naturais de Roraima sob a égide do Turismo” no Centro Universitário Estácio da Amazônia, em 
atendimento ao item 7.2 alínea G do edital.	Novembro de 2018 – Tabulação de dados coletados do Atrativo D via protocolo de impactos multidimensionais; 

Descrição do Plano de Trabalho
IMPACTOS MULTIDIMENCIONAIS EM ÁREAS NATURAIS DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL: Cenários, dimensões e desafios voltados à visitação turística em 
Roraima
Introdução
A natureza constitui-se num dos principais patrimônios de toda humanidade. O Brasil dispõe de uma vasta reserva dessas belezas, muitas delas 
ainda desconhecidas ou pouco visitadas pelas pessoas. A região da Amazônia é um destes importantes patrimônios onde se abrigam incontáveis espécies da fauna e da 
flora além de riquezas paisagísticas que encantam quem as visita.
Essas belezas naturais acabam por tornar-se um grande produto de visitação do Brasil, sendo 
aproveitado turisticamente e recebendo pessoas de todas as partes do mundo. Todavia, a imensidão desse patrimônio ainda não foi devidamente trabalhado tendo em 
vista seu tamanho e condições de acesso, aspectos estes que tornam-se desafiadores para qualquer pessoa que deseje conhecer um enorme volume de biomas tão 
distintos e diversos. Trilhas, selva, lavrado, caminhadas, cachoeiras, corredeiras, grutas e um sem número de outras áreas naturais são alguns dos elementos responsáveis 
pela motivação desses numerosos grupos de visitantes que circulam pela região norte do Brasil todos os anos.
Apesar disso, é importante compreender que essa 
crescente volume de visitação é responsável pela geração de impactos diversos em razão da procura por essas áreas naturais, as quais podem fugir ao controle das 
autoridades. O cenário atual é formado pelos seguintes contextos: crescimento do números de viajantes que procuram a região norte como destino turístico; falta de 
parâmetros para mensurar e caracterizar esses públicos; legislação ambiental e turística ainda incipiente; alto grau de informalidade no setor de serviços levando muitas 
pessoas a atuarem no segmento turístico sem as devidas orientações; desconhecimento completo dos impactos causados a essas áreas naturais em razão da visitação 
turística ou motivada pelo lazer dos residentes.
O âmago da situação sugere uma multidimensionalidade de impactos nos âmbitos social, ambiental, econômico, cultural 
e político nas próprias áreas naturais da Amazônia e seu entorno, produzindo uma situação de extrema complexidade e que precisa ser entendida de forma a subsidiar 
elementos que se prestem ao delineamento de parâmetros de sustentabilidade.
Nesse sentido, elege-se como nuance desse escopo o estado de Roraima, situado na 
região setentrional da Amazônia brasileira. Diversos estudos demonstram que o estado ainda não despontou totalmente para o turismo, o que o elege como um destino 
de reserva turística em razão da sua inércia nesse segmento. Outrossim, o atual paradigma de visitação turística de suas áreas naturais inspira cuidados e atenção, tendo 
em vista que a procura por essas paisagens dá-se pelos próprios residentes, os quais acabam por gerar sérios e diversos impactos nestas áreas naturais. As áreas 
selecionadas para realização do estudo são: Corredeiras do Bem Querer (atrativo A) no município de Caracaraí; região da Serra Grande (atrativo B) no município do Cantá; 
Serra do Tepequém (atrativo C) no município do Amajari; Cachoeira do Urucá (atrativo D) no município de Uiramutã. Essas importantes e belas áreas naturais de Roraima 
são visitadas semanalmente por centenas de pessoas, que acabam por viver momentos intensos de lazer e contemplação com a natureza mas que não tem a noção dos 
impactos que acabam causando a essas paisagens. 
Em razão disso, surge um conjunto de questões que alimentam uma ampla base de problemáticas que acabam por 
pautar este estudo: Qual a trajetória histórica desses áreas naturais que vieram a se transformar em atrativos? Em quais biomas estão situados? De que forma a visitação 
em áreas naturais é capaz de impactar esses atrativos naturais em Roraima? Quais são os principais impactos nessas áreas naturais? Em que medida essas dimensões 
(social, ambiental, econômica, cultural e política) causam maior e menor impacto por conta desta visitação? Quais condições de infraestrutura e superestrutura turística 
podem ser encontradas nessas áreas?
Objetivos
O objetivo geral deste trabalho é analisar os impactos multidimensionais decorrentes da visitação a áreas naturais de 
Roraima. Os objetivos específicos são: Historiar as áreas naturais pesquisadas nos últimos 40 anos; Mensurar e caracterizar a natureza da visitação; Classificar o perfil do 
visitante das áreas naturais pesquisadas; Caracterizar a infra e superestrutura local que se volta para o aproveitamento turístico das áreas naturais; Mensurar e mapear os 
impactos sociais, ambientais, econômicos, culturais e políticos nas áreas naturais voltadas à visitação turística.
Metodologia 
A metodologia de pesquisa será construída 
por meio das seguintes etapas:
1-Pesquisa documental e bibliográfica acerca da temática proposta junto aos órgãos públicos municipais, estaduais e federais, nos acervos 
das IES do estado e na literatura disponível por meio digital;
2-Pesquisa hemerográfica no jornal Folha de Boa Vista (o principal periódico jornalístico do estado e com 
maior tempo de circulação) como o intuito de identificar as áreas naturais que se prestam à visitação turística. A partir desse etapa será possível construir a linha do 
tempo dessas áreas naturais, sendo possível categorizar os impactos dentro de sua temporalidade própria;
3-Inventariação das áreas naturais segundo modelo 
disponibilizado pelo Ministério do Turismo – MTUR, onde será possível construir os parâmetros que caracterizam toda a infraestrutura (estradas, iluminação, 
saneamento, sinalização, etc.) e superestrutura (meios de hospedagem, alimentos e bebidas, transporte, guiamento turístico, lazer e entretenimento, produtos turísticos, 
etc.) existentes na região das áreas naturais tidas como atrativos;
4-Registro iconográfico, estudo de fluxo sazonal e diário de constatações buscando a mensuração dos 
impactos multidimensionais por meio da pesquisa de campo;
5-Sistematização de um protocolo que alimente um banco de dados de referência para as categorias de 
análise propostas (Impacto Social; Impacto Ambiental; Impacto Econômico; Impacto Cultural; Impacto Político), permitindo a identificação e classificação dos impactos 
em cada uma de suas dimensões;
6-Registro e mapeamento das áreas naturais via GPS, produzindo um georreferenciamento dos impactos e um mapa dos impactos 
multidimensionais das áreas naturais em tela.
Resultados esperados
Os dados promoverão ainda uma série de matrizes de ação visando a mitigação, ou liquidação, dos 
impactos que por ventura venham a ser identificados. Espera-se que a atividade turística possa ser estruturada nos locais pesquisados. Por fim, o produto resultante deste 
estudo possibilitará ainda as seguintes disposições: justiça social para as comunidades que desejam trabalhar com o turismo, sendo este um importante vetor de geração 
de renda e desenvolvimento endógeno; sustentabilidade ambiental permitindo a preservação e a garantia de resiliência dessas áreas naturais, bem como o respeito e 
valorização da natureza; organização de atividades econômicas produtivas em torno de um leque de possibilidades, enxergando o turismo como mais uma via de 
aproveitamento de potencialidades e não mais como meio de exploração de uma parcela reduzida de agentes; valorização das tradições e da riqueza cultural do povo de 
Roraima, que enxergam seus recursos naturais como importantes espaços de lazer e recreação que precisam ser devidamente resguardados, visando o bem comum; 
regulamentação e ordenamento da função social dessas áreas naturais voltadas à visitação turística por meio de políticas públicas que sistematizem  seus usos e 
permitam engendrar toda dinâmica elencada anteriormente. Estes são alguns dos resultados que se esperam!
Viabilidade técnica e econômica financeira 
Toda pesquisa 
científica enseja um rol de desafios nos quais o pesquisador precisa se pautar. Entre tantos que se enseje discorrer, dois despontam como crucias nesse aspecto, sendo 
eles: a viabilidade técnica e a viabilidade econômica financeira. No primeiro aspecto é importante destacar que as áreas naturais classificadas nesta pesquisa são 
caracterizadas como de fácil acesso via estrada de rodagem, o que atenta favoravelmente à sua viabilidade técnica. Outrossim, todas as técnicas destacadas na 
metodologia para construção dos dados do estudo são de pleno conhecimento e usabilidade deste pesquisador, o que torna o trabalho mais fluido e objetivo. No que 
tange a viabilidade econômica e financeira, o estudo buscará o apoio e suporte técnico, logístico e operacional de vários parceiros da Estácio, entre elas a UERR, 
Universidade Federal de Roraima - UFRR, Departamento de Turismo de Roraima – DETUR, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Roraima – SEBRAE/RR e 
Instituto Federal de Roraima – IFRR. Salienta-se que este pesquisador tem bastante trânsito junto a estres parceiros, de forma a fortalecer ainda mais os laços que 
envolvem o âmbito da pesquisa científica no Estado de Roraima.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6871129128588718
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Apresentação do relatório de acompanhamento das atividades.	Dezembro de 2018 – Sistematização dos dados e redação do relatório final; Apresentação do relatório de 
acompanhamento das atividades.	Janeiro de 2019 – Apresentação do Relatório Final intitulado “Impactos Multidimensionais das Áreas Naturais voltadas à visitação 
turística em Roraima”

PESQUISADOR(A): Eliza Ribeiro Costa
Plano de trabalho vinculado ao curso: Enfermagem

@: eliza_ribeiro@yahoo.com.br

PROJETO: acidentes com animais peçonhentos e assistência em saúde no Estado de Roraima

Cronograma:
Atividades	2018						2019
	JAN/FEVMAR/ABRMAI/JUNJUL/AGOSET/OUTNOV/DEZJAN/FEV
Definição da agenda de trabalhos - JAN/FEV	 2018			
Leitura da 
Bibliografia -  Durante todo projeto
Coleta de dados = entre MAR e OUT/2018			
Discussão e correção dos textos produzidos pelos alunos	 - DEZ 2018				
Submissão 
de artigos para o Encontro de Iniciação Científica do Centro Universitário Estácio da Amazônia - NOV 2018
Submissão de resumos e artigos em eventos nacionais e 
revistas científicas -			DATA A DEFINIR
Avaliação das atividades realizadas e dos alunos participantes, durante o primeiro ciclo do projeto de pesquisa - ao final de cada 
semestre


Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
Acidentes por animais peçonhentos possuem impacto social e econômico significativos nos países tropicais, no entanto, não estão dentre as ações 
prioritárias de programas de saúde pública, constituindo um dos problemas de saúde mais negligenciados mundialmente (WHO, 2007). Segundo Meschial e 
colaboradores (2013), acidentes por animais peçonhentos constituem emergências comumente observadas, no entanto o atendimento às vitimas ainda gera ansiedade e 
insegurança para a equipe de saúde. Mesmo assim, profissionais de saúde devem estar capacitados para o atendimento às vítimas de acidentes por animais peçonhentos, 
visto a gravidade que podem assumir determinados casos. Merece destaque o profissional enfermeiro que, além de prestar cuidados especializados e de qualidade a 
estes pacientes nos serviços de urgências e de internamento, deve utilizar-se de dados epidemiológicos para elaboração de atividades educativas e de prevenção destes 
acidentes.
OBJETIVO
- Compreender como os membros da equipe de enfermagem cuidam dos pacientes com feridas por animais peçonhentos
- Descrever a evolução 
das feridas por animais peçonhentos nos pacientes que dão entrada no HGR.
- Realizar lista descritiva de espécies de animais peçonhentos
METODOLOGIA
Inicialmente 
serão realizadas o levantamento de pacientes internados e compilados os dados relacionados à data da internação - ano em que foi gerada a notificação do caso; 
sazonalidade das internações – organizada segundo as estações do ano; animal agressor - aranha, serpente, escorpião, inseto não identificado, abelha, lagarta e outros; 
circunstância do acidente – classificada em acidental e ocupacional; idade do paciente - organizada nas faixas etárias de um a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 
anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 e mais; sexo do paciente - organizado em masculino e feminino; tempo de internação – categorizado em 
01 dia, 02 a 03 dias, 04 a 05 dias e maior ou igual a 06 dias; e desfecho clínico do caso - na forma de alta hospitalar e óbito.. Descrever a conduta terapêutica escolhida 
pelo profissional de saúde e a escolha do produto apropriado para o caso. A coleta de dados também será efetuada mediante ao acompanhamento semanal dos sinais e 
sintomas onde algumas das principais variáveis avaliadas serão: mensuração da lesão (exsudato, bordas, pele adjacente), dor (avaliada por meio da Escala Visual 
Analógica - EVA), outras variáveis como: sangramento, sinais de infecção e desenvolvimento ou aumento de área de tecidos inviáveis, aspectos estes observados 
sistematicamente e a cada troca de curativo, para auxiliar na evolução dos casos. Será solicitada a autorização da paciente, por escrito, para uso das imagens cedidas a 
este estudo, esclarecida verbalmente quanto aos objetivos e métodos. 
RESULTADOS ESPERADOS
Esperamos com esse trabalho realizar um guia de animais 
peçonhentos, sua distribuição e a melhor opção de tratamento. Acreditamos que um guia descritivo poderá facilitar o atendimento em áreas remotas onde, nem sempre, 
se tem uma equipe de saúde para atender e sim, apenas um técnico em enfermagem.
VIABILIDADE TÉCNICA
Sabrina Torres Teixeira ;
Matrícula : 201701059545
Cpf: 
070.288.313-10
Curso: Enfermagem
Previsão para concluir o curso: 2021
Unidade de ensino: Centro universitário Estácio da 
Amazônia
Lattes:
http://lattes.cnpq.br/6665491429523332
NÃO tenho bolsa, Sim quero participar do projeto mesmo sem bolsa.

VIABILIDADE ECONÔMICA
   A 
calcular. Esse custo será avaliado e, se necessário, solicitaremos verba para pesquisa em edital externo ou utilizaremos recursos próprios.


Lattes: http://lattes.cnpq.br/5814509042103811
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PESQUISADOR(A): Auro Barreiros Freire
Plano de trabalho vinculado ao curso: Educação Física

@: aurobfreire@hotmail.com

PROJETO: Pedagogia do esporte: análise do comportamento tático-técnico no ensino dos esportes coletivos

Cronograma:
Revisão de literatura	FEV / MAR										
Seleção de alunos  MAR / ABR					 	 	 	 	 
Formação dos alunos na temática do estudo MAI / JUN				 	 	 	 	 	 	 


Treinamento e padronização com os instrumentos de medida	JUN / JUL								
Projeto Piloto AGO												
Recrutamento dos voluntários	SET			 			 	 	 
		
Coletas de dados	 SET / OUT		 	 	 	 		 	 		
Tabulação e Análise dos dados  NOV			 	 	 	 				
Participação em eventos científicos da área; Elaboração e 
publicação de artigos e abstracts para congressos	NOV / DEZ / JAN									

Descrição do Plano de Trabalho
Pedagogia do esporte: análise do comportamento tático-técnico no ensino dos esportes coletivos		1 – INTRODUÇÃO	Pesquisas recentes têm comprovado a importância 
da sequência dos conteúdos a serem ofertados aos alunos de educação física e esporte, visando o engajamento do praticante, sua adesão, a melhoria da sua práxis e sua 
cultura esportiva, ao longo do tempo (GRECO, 2004; KRÖGER; ROTH, 2002). Neste aporte, amplia-se o conceito de ensino e aprendizagem, uma vez que se torna 
necessária a sistematização dos planos de ensino ao longo do tempo, oportunizando ajustes pedagógicos conforme os objetivos e níveis de rendimento que se almejam 
(GRECO et al., 2015).
 A quebra de paradigma no ensino dos esportes requer novas abordagens e reflexões por parte dos pesquisadores. Além disso, observa-se que os 
novos modelos de ensino, tais como o Escola da Bola (KRÖGER, ROTH, 2002), Iniciação Esportiva Universal (GRECO, BENDA, 1998, GRECO, 1998, 2004, 2005), Modelo de 
abordagem progressiva ao jogo (MESQUITA et al., 2013), embora priorizem os jogos reduzidos, não especificam como as alterações do ambiente, tal como o tamanho do 
espaço do jogo, alteram o aprendizado. 
Neste contexto, torna-se relevante conhecer como o ambiente afeta o aprendizado, especificamente a relação entre o espaço de 
jogo e a demanda tático-técnica, já que desta relação inicia-se a interação entre indivíduo, atividade e ambiente para a solução de uma tarefa em situação ecológica 
(ARAÚJO; DAVIDS; HRISTOVSKI, 2006). O comportamento tático, reconhecido pelas decisões tomadas, ocorre como resultado dos aspectos que emergem do ambiente 
(ARAÚJO; DAVIDS; SERPA, 2005) por meio da relação direta entre a percepção e a ação, de acordo com as incertezas do meio ambiente e do indivíduo (ARAÚJO; DAVIDS, 
2009). Neste modelo, o organismo humano ajusta-se via os órgãos periféricos, tais como os olhos e a cabeça, para aquisição da informação que nos rodeia, mostrando 
que ambiente e pessoa se influenciam mutuamente, causando alterações neste sistema (ARAÚJO; DAVIDS, 2009). Assim, as decisões e ações, dependentes das 
affordances ambientais, ou seja, das limitações e condicionantes da tarefa presentes no meio, podem ser consideradas como uma relação interdependente do meio 
ambiente.
Neste âmbito, sabendo-se que a Pedagogia do Esporte, enquanto disciplina das Ciências do Esporte, tem como objeto de estudo e intervenção o processo de 
ensino, vivência, aprendizagem e treinamento do esporte, torna-se necessário compreender como as restrições ambientais alteram o ensino e aprendizagem do esporte. 
Para além disso, o acúmulo destes conhecimentos, oportunizam compreensão significativa a respeito da organização, sistematização, aplicação e avaliação das práticas 
esportivas nas suas diversas manifestações e sentidos (GALATTI et al., 2014).	2 – OBJETIVOS		2.1 Objetivo Geral	 		O presente estudo tem como objetivo geral 
identificar como os fatores ambientais, especificamente o tamanho do espaço de jogo e o número de jogadores envolvidos, influenciam os comportamentos táticos e 
técnicos no ensino dos esportes coletivos.

2.2 Objetivos Específicos

	A partir do objetivo geral delineado acima, foram elaborados os seguintes objetivos 
específicos:	•	Identificar como o tamanho do espaço de jogo influencia nas escolhas das ações técnicas nos esportes coletivos;	•	Identificar como o tamanho do espaço 
de jogo influencia no comportamento tático nos esportes coletivos;	•	Identificar como o número de jogadores influencia nas escolhas das ações técnicas nos esportes 
coletivos;	•	Identificar como o número de jogadores influencia no comportamento tático nos esportes coletivos;		4 - MÉTODO	4.1 - Amostra		A amostra do presente 
estudo será composta por sujeitos entre 12 e 50 anos, que não apresentem restrições médicas para a prática de esportes coletivos. A seleção dos participantes ocorrerá 
por meio de cartazes distribuídos na Universidade e nas redondezas, publicações nas redes sociais e por convites diretos para participar da pesquisa.		4.2 – 
Delineamento
	Este projeto objetiva analisar como as alterações ambientais alteram a relação de ensino e aprendizagem nos seguintes esportes coletivos: Basquete, 
Futebol, Futsal, Handebol ou Voleibol. (A Universidade Federal de Goiás realizará os estudos com o Basquete, Futebol, Handebol e o Centro Universitário Estácio de Belo 
Horizonte realizará os estudos com o Futsal e Voleibol) Neste contexto, pretende-se fazer as seguintes intervenções:
1.	Demarcar espaços de jogos com a mesma 
metragem quadrada e formatos distintos. Os participantes jogarão o esporte coletivo selecionado, em quadras com a mesma metragem quadrada, porém com formatos 
diferentes (ex.: espaços em forma de quadrado ou retângulo). O tamanho do espeço de jogo não deverá ser superior aos valores indicados pela prática formal do esporte 
selecionado. 
2.	Demarcar espaços de jogos com o mesmo formato, porém com metragens quadradas diferentes. Os participantes jogarão o esporte coletivo 
selecionado em quadras que apresentem as mesmas proporções, porém com tamanhos absolutos diferentes. O tamanho do espeço de jogo não deverá ser superior aos 
valores indicados pela prática formal do esporte selecionado.
3.	Realizar jogos com igualdade numérica, superioridade numérica para o ataque e superioridade numérica 
para defesa.
4.	Realizar jogos reduzidos, a partir de situações de 1 x 1 até a realização do jogo com o número de jogadores pretendidos na prática formal do 
esporte.		4.3	–Avaliação do comportamento tático-técnico	Como instrumento será adotado o GPAI. Este instrumento avalia sete componentes táticas (SANTOS et al., 
2016), que são:
1) Apoio: retorno apropriado do jogador para a sua posição ou recuperação após realizar as ações);
2) Ajustamento: capacidade de leitura do jogo e de 
elementos que o envolvem, agindo de forma a estabelecer a melhor ação);
3) Tomada de decisão: fazer escolha certa sobre o que fazer com a bola no decorrer do 
jogo);
4) Execução da habilidade: desempenho eficiente das habilidades selecionadas);
5) Ação de apoio ou suporte: movimento do jogador sem bola para receber um 
passe ou lançamento);

4.4	- Procedimento de recolha de dados

Todos os jogos serão filmados por quatro câmeras que estarão dispostas ao nível do solo e em cada 
lado da quadra. Serão utilizadas câmeras Sony com definição de 1080p HD e uma taxa de frequência de 60 Hz. Após a análise dos dados, as cenas serão descartadas e o 
anonimato dos voluntários será preservado. Salienta-se que durante o processo de análise dos dados não se faz necessária a identificação dos voluntários, uma vez que a 
pesquisa centra-se na identificação das ações tático-técnicas.

4.5 - Procedimentos Estatísticos

Os dados serão expressos em frequências, porcentagens, médias, 
desvios-padrão e gráficos. Para verificar a normalidade dos dados será utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. Para comparação de frequências e médias entre distintas 
condições de jogos serão usados os testes qui-quadrado, o teste t-Student e Anova. Além disso, será utilizada a regressão logística quando as variáveis estudadas forem 
categóricas. O valor de p considerado será <0,05. Os dados serão analisados no Statistical Package Social Science (SPSS). Os resultados da presente pesquisa serão 
divulgados por meio de artigos científicos da área 21.

5. BENEFÍCIOS DO PROJETO DE PESQUISA
	Permitirá identificar como as restrições ambientais influenciam no 
aprendizado tático, técnico e de tomada de decisão dos seus participantes. Além disso, permitirá conhecer qual a relação entre os jogos reduzidos e o aprendizado nos 
esportes coletivos investigados. Neste contexto, espera-se encontrar quais as melhores configurações de jogos (tamanho da quadra, número de pessoas por metro 
quadrado e número de jogadores nas estruturas funcionais do jogo) que possibilitam o desenvolvimento tático, técnico e de tomada de decisão, sugerindo um novo 
modelo de treinamento mais atempado à realidade de ensino contemporâneo.

6. RECURSO FINANCEIRO
Não haverá custo financeiro, uma vez que, serão utilizados os 
espaços e materias disponíveis do curso de Educação Física do Centro Universitário da Faculdade Estácio de Belo Horizonte e em  parceria com a Universidade Federal de 
Goiás.
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1 INTRODUÇÃO

A abordagem de temas relacionados às cidades, artes 
e cultura tem se intensificado nos últimos anos. É a esta conclusão que se pode chegar quando se elabora um balanço historiográfico com o intuito de diagnosticar a 
produção científica concernente a esta área.Como consequência deste crescimento pode-se afirmar que a capital mineira, como objeto de investigação, análise, estudo e 
debate tem sido privilegiada. Uma grande variedade de obras, dotadas dos mais variados estilos e propósitos, têm sido, constantemente colocadas ao alcance do público - 
leitor seja leigo ou acadêmico, especialista, pesquisador e interessado no assunto. 

Esta proliferação de estudos está diretamente relacionada à comemoração do 
centenário da fundação de Belo Horizonte, efeméride que teve seu ponto culminante no ano de 1997. Como forma de enfatizar o evento, nota-se que um longo e doce 
namoro foi iniciado em relação à Belo Horizonte. E assim lugares, espaços, pessoas, personalidades, entre outros, foram objeto de investigação e debate neste universo 
de comemorações, polvilhado de um amor redescoberto e renovado pela jovem capital. 

Belo Horizonte, cidade moderna, nascida na virada do século passado, 
apresentava - se como uma proposta nova em relação a tudo aquilo que havia sido o Arraial do Belo Horizonte, local escolhido entre tantos outros e sobre o qual foi 
erguida a cidade. Esta proposta perpassava desde a composição estética - arquitetônica das ruas e prédios, bem como o perfil de seus moradores que, além de serem 
novos e modernos, como a cidade, deveriam possuir novos hábitos e comportamentos naquilo que se relacionava ao convívio social. E neste convívio inclui - se a 
morte.

Concebida dentro do ideário republicano a rejeição aos valores tradicionais que se referissem ao passado colonial - imperial era um fato incontestável. Neste 
sentido o velho hábito de sepultar os mortos na igreja será proibido e novos espaços serão à eles destinados. Era a civilização dos costumes. 

O Cemitério do Bonfim 
nasce a partir deste projeto. Nele podemos enxergar a mentalidade moderno/burguesa que norteou os princípios fundadores da capital, através da avaliação de sua 
arquitetura, dos artistas - artesãos que nele trabalharam e especialmente da arte tumular que nos possibilita enxergar signos e símbolos que revelam a contradição de 
uma sociedade que nascida sob a promessa da democracia tenta igualar os mortos, convidando - os a ocupar o mesmo espaço, mas opera a desigualdade a partir do 
instante que estimula a propriedade privada, via sepulturas de família, bem como a ostentação e demonstração de força e poder que se expressam na arte e arquitetura 
tumular. 

Desta forma, portanto, faz sentido propor uma discussão sobre a morte na capital mineira identificando o Cemitério do Bonfim como um local privilegiado 
para esse debate, mas ao mesmo tempo destacando a importância daqueles que nele trabalharam, das obras ali realizadas e consequentemente seu significado para a 
cidade e seus habitantes. 

2  JUSTIFICATIVA

O projeto vem sendo desenvolvido desde junho de 2012 e parte da premissa da importância do Cemitério do Bonfim 
como lugar de memória e história da cidade de Belo Horizonte. Diante dessa constatação tem sido realizadas as visitas guiadas ao espaço cemiterial que tem 
proporcionado uma ampla discussão sobre a qualidade do acervo nele contido e suas potencialidades como lugar de educação.  Paralelamente a essa atividade estão 
sendo  apurados dados relevantes  para a construção de repertório que sirvam de suporte para a construção de material pedagógico e da própria divulgação, em si,  do 
projeto proporcionando elementos que contribuam para a promoção da educação patrimonial e ao mesmo a produção de artigos acadêmicos que divulguem, no universo 
acadêmico a relevância da pesquisa e ações que estão sendo implementadas em torno do espaço mortuário . 

3 OBJETIVOS
 
3.1 Objetivo Geral 

Explorar o acervo e 
história do Cemitério do Bonfim de Belo Horizonte para realização das atividades de visitação ao espaço cemiterial, aproveitando os elementos de pesquisa e ações 
extensionistas que já ocorrem no local com o intuito de promover os princípios da educação patrimonial.		3.2 Objetivos Específicos 		•	Elaborar  o levantamento da 
produção intelectual acerca do tema. 	•	Realizar o levantamento documental em instituições de pesquisa na cidade de Belo Horizonte com o intuito de buscar dados 
sobre o Cemitério do Bonfim e os mortos que nele estão sepultados. 	•	Elaborar o mapeamento das quadras que compõem o cenário paisagístico do Cemitério do 
Bonfim.	•	Sugerir roteiros e produtos didático-pedagógicos a partir do material coletado através do mapeamento.	•	Propor ações para adequação do espaço ao projeto 
das visitas guiadas que acontecem desde junho de 2012.

5 METODOLOGIA

 
A pesquisa é de natureza qualitativa e quantitativa, na medida em que vem sendo 
realizado um mapeamento quadra a quadra com o intuito de buscar no acervo informações que possam ser inseridas nos roteiros das visitas. Os procedimentos a serem 
utilizados para concretização da investigação são: o levantamento bibliográfico e documental e análise descritiva destacando os aspectos históricos, artísticos e culturais 
que permitam compreender o cemitério, os túmulos e os personagens que nele se encontram sepultados. 

O mapeamento vem sendo realizado através do 
preenchimento de uma planilha (Apêndice 1), que foi elaborado para condução da pesquisa de campo, bem como o registro de imagens através da técnica fotográfica. 
Cada túmulo analisado é fotografado, 07 (sete) vezes ou mais sob ângulos diversos na intenção de registrar detalhes: ano da construção, marmoraria construtora, 
elementos decorativos, dentre outros.Os dados recolhidos são analisados, há o cruzamento de informações e, na medida em que se revelam são incluídas nos roteiros das 
visitas guiadas.

Para a realização do guia de visitação serão aproveitados os dados consolidados até o momento e assim o mapeamento e a investigação permanente 
são procedimentos metodológicos que permeiam e conduzem toda a investigação.

6 RESULTADOS ESPERADOS

1-	Proposição de um guia de visitação que possa ser 
disponibilizado tanto para as escolas, quanto para o público interessado é uma iniciativa que poderá dar mais visibilidade e, ao mesmo tempo consolidar os elementos 
que vem sendo investigados.
2-	Publicação de artigos em periódicos acadêmicos.
3-	Participação em eventos científicos de cunho acadêmicos.

7 VIABILIDADE 
TÉCNICA

O projeto vem sendo realizado em parceria com a Universidade do Estado de Minas Gerais, Fundação de Parques Municipais da Prefeitura de Belo Horizonte e 
o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico desde o ano de 2012 e apresenta plena viabilidade técnica para sua continuidade e realização. 
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pesquisa bibliográfica sobre o assunto da pesquisa. Palestra de apresentação do projeto aos pais ou responsáveis, professores e coordenadores da escola.	Mai-2018 e Jun-
2018: Coleta de dados.
Agosto-2018 e Set-2018: Análise dos dados.
Out-2018, Nov-2018, Dez-2018 e Jan-2019: Orientação quanto a aquisição de hábitos saudáveis e 
escrita do artigo científico. Durante as etapas o trabalho poderá ser enviado para congressos, feiras e seminários de pesquisa.


Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A obesidade na infância e na adolescência já é considerada um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Isso se deve principalmente aos hábitos 
de vida adotados por esta população, como má alimentação e sedentarismo. Anteriormente, a associação entre obesidade e hipertensão arterial era uma característica 
apenas de indivíduos adultos. Estudos atuais vêm alertando para o aumento da prevalência de obesidade e hipertensão entre crianças e adolescentes. Quadro 
preocupante, uma vez que a presença destes na infância e na adolescência são fortes preditores para a sua ocorrência na fase adulta. Ações preventivas e educativas são 
importantes ferramentas na prevenção e acompanhamento do excesso de peso e da hipertensão, pois as adoções de hábitos de vida saudáveis na infância tendem a 
perdurar na vida adulta (TORNQUIST et al.,2016). Dados registrados pela Pesquisa de Orçamento familiar (POF) mostrou que, em adolescentes do Brasil, o excesso de 
peso aumentou seis vezes no sexo masculino e quase três vezes no feminino, alcançando em 2008-2009 prevalência de cerca de 20,0% em ambos os sexos (BLOCH et 
al,2016). A fração de prevalência de hipertensão arterial atribuível a obesidade em crianças e adolescentes mostrou que cerca de 1/5 dos hipertensos poderiam não ser 
hipertensos se não fossem obesos. Os valores da hipertensão arterial observados pelo Estudo de Risco Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA) foram maiores quando 
comparados com os valores de países das América do Norte e do oriente médio e menores do que dos europeus, asiáticos e africanos (BLOCH et al., 2016). Há um 
crescente número de evidências também sugerindo uma associação entre o aumento do peso corporal e o funcionamento cognitivo alterado em crianças. As crianças 
com excesso de peso mostram, por exemplo, um desempenho escolar pior em comparação com as crianças de peso normal (WIRT, et al.,2015). Alterações nas 
capacidades motoras de crianças e adolescentes obesos merecem ser investigados, pois a força é requisito importante em todo tipo de ação motora. De fato, níveis 
adequados de força possibilitam: manutenção de uma boa postura corporal e o desempenho motor satisfatório nas atividades diárias, ocupacionais, recreacionais e 
esportivas. Além disso, o treinamento de força contribui na diminuição da massa de gordura corporal e auxilia na preservação da massa magra. Por isso favorecem um 
equilíbrio psicológico ao adolescente. A força de preensão manual em diversas aplicações e tem sido incluída em investigações de desempenho motor de crianças e de 
adolescentes (CALVETE et al.,2010). OBJETIVOS: Correlacionar obesidade, sobrepeso, hipertensão arterial, força de preensão palmar e desempenho escolar de crianças e 
adolescentes de uma escola estadual de Belo Horizonte; Comparar as variáveis: obesidade, sobrepeso e hipertensão arterial de crianças e adolescentes de uma escola 
estadual de Belo Horizonte; Orientar de forma lúdica crianças e adolescentes de uma escola estadual de Belo Horizonte sobre a importância de uma alimentação saudável 
e exercícios físicos na prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares. Avaliar se os pacientes obesos e com sobrepeso possuem alterações na força de preensão 
palmar e no desempenho escolar.Detectar a incidência de obesidade, sobrepeso e hipertensão arterial de crianças e adolescentes de uma Escola Estadual de Belo 
Horizonte. JUSTIFICATIVA: Faz-se necessário realizar pesquisa sobre a prevalência de crianças e adolescentes com obesidade e hipertensão arterial para intervir 
precocemente no sentido de orientar pais, alunos e professores através de palestras, cartilhas informativas no que diz respeito à alimentação adequada, exercícios físicos 
e prevenção de futuras doenças cardíacas e cerebrovasculares. METODOLOGIA: Este é um estudo transversal, onde serão avaliadas crianças e adolescentes de 7 a 16 
anos. A amostra será por conveniência e serão avaliadas crianças de 07 a 11 anos e adolescentes de 12 a 16 anos do ensino fundamental e médio de ambos os sexos que 
estejam regularmente matriculadas na Escola Estadual Cesário Alvim. O número total de alunos desta escola totaliza 440 alunos. Entretanto só participarão do estudo, as 
crianças e adolescentes, cujos pais ou responsáveis legais tenham assinado o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Os dirigentes da escola também serão 
esclarecidos sobre o estudo realizado e assinarão Termo de Consentimento da Escola. Serão utilizados os seguintes instrumentos de estudo: Termo de consentimento 
livre e esclarecido e termo de consentimento para captação de imagem. Balança da marca modelo Geratherm com capacidade máx. de 180 kg , Fita métrica da marca 
Macro Life possuindo 1,50m para mensurar a altura dos participantes em metros (m). Estetoscópio e esfigmomanômetro da marca BD adaptado para crianças, para 
mensuração da pressão arterial (PA) dos participantes do estudo.  Papel cartolina, pincéis, tinha guache, lápis de colorir para confecção das palestras educativas sobre a 
importância da atividade física e alimentação saudável. Dinamômetro hidráulico de mão JAMAR, para mensuração de força de preensão dos participantes do estudo. 
Teste de Desenvolvimento Escolar (TDE), para testar habilidades cognitivas, como escrita, aritmética e leitura para escolares de 1º a 9º séries. Procedimentos: Primeira 
etapa: Após aprovação do projeto, será realizada a seleção dos alunos. Segunda etapa: Será orientado aos alunos que façam uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto 
da pesquisa. Após esta revisão os alunos prepararão uma palestra de apresentação do projeto aos pais ou responsáveis, professores e coordenadores da escola. Esta 
apresentação será realizada oralmente utilizando Power point. Neste momento será entregue aos pais ou responsáveis o termo de consentimento para que eles assinem. 
Após assinatura do termo de consentimento pelos pais os escolares serão convidados a participarem do estudo. O projeto será apresentado em grupo por turma aos 
alunos que após receberem a explicação sobre o projeto terão de assinar o termo de assentimento. Terceira etapa: Após a assinatura do termo de assentimento dará 
início a coleta de dados. A coleta de dados será realizada através de visitas realizadas na escola, sendo a primeira composta por questionário elaborado pelos próprios 
pesquisadores, em que consta o nome completo, idade, data de nascimento, hábitos pessoais como prática de atividade física e frequência, histórico familiar de 
hipertensos, diabéticos e obesos, hábitos alimentares tais como o consumo regular de doces, carboidratos, frituras e sal. Os dados que os alunos não conseguirem 
responder serão encaminhados aos pais para posterior preenchimento. Após a coleta de dados, os pesquisadores farão individualmente a aferição da pressão arterial e 
medidas antropométricas. Equipamento utilizado para aferir a PA aneroide da marca BD, será previamente calibrado proporcional à circunferência do braço das crianças e 
adolescentes. Será mensurada a PA sistólica e PA diastólica aferidas no turno matutino (07:00 às 11:30 horas) e vespertino (13:00 às 17:15 horas) com intervalos de 05 
minutos entre cada aferição. O agendamento será realizado em dias e horários de acordo com a disponibilidade da escola. Em seguida os dados antropométricos serão 
analisados de acordo com as curvas de crescimento padronizadas para a população Brasileira. O peso corporal será medido com objetivo de identificar a prevalência 
obesidade em crianças e adolescentes da referida escola. Os dados antropométricos avaliados serão: Peso corporal (kg): Altura (m): Circunferência: cintura e no quadril, 
além destas medidas serão avaliados a força de preensão palmar utilizando um dinamômetro e o desempenho escolar através do Teste de Desempenho Escolar (TDE): 
composto por três subtestes - Escrita: do próprio nome e de palavras isoladas apresentadas, sob forma de ditado. Aritmética: solução oral de problemas e cálculo de 
operações aritméticas por escrito. Leitura: reconhecimento de palavras isoladas no contexto. Serão utilizados caderno do teste, lápis e borracha (Stein,L.M.1994 Casapsi 
Livraria Editora e Gráfica Ltda). Quarta etapa: Análise dos dados coletados. Quinta etapa: os pesquisadores prepararão de forma lúdica e divertida orientações para os 
escolares sobre a importância da aquisição de hábitos saudáveis, mesmo que a população estudada não apresente alterações significativas, pois estaremos prevenindo 
alterações futuras. Sexta etapa: escrita e submissão do artigo científico. Durante as etapas o trabalho poderá ser enviado para congressos, feiras e seminários de pesquisa. 
Acreditamos que há um grande número de crianças e adolescentes com hipertensão, sobrepeso e obesidade e que estas alterações interferem no desempenho escolar e 
na força de preensão palmar. Para viabilidade do projeto precisaremos de impressão, esfignomanômetro e estetoscópio, dinamômetro, canetas, cartolina, todos estes 
materiais os pesquisadores já possuem.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9269631639453635
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PROJETO: As fronteiras entre o direito e a política. O Supremo Tribunal Federal e a autocontenção: três estudos de caso

Cronograma:
Cronograma

	Este trabalho será dividido em três etapas: a primeira tem por objetivo uma extensa coleta de dados, nos sites da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal e do Supremo Tribunal Federal, além de pesquisa in loco e de revisão bibliográfica, buscando definir os conceitos de judicialização da política, ativismo judicial, 
autocontenção, papel majoritário e contramajoritário das cortes constitucionais, a teoria do check and balances (freios e contrapesos), democracia representativa, crise 
democrática, competências das cortes constitucionais, entre outros. A ideia principal é definir tais conceitos e confrontá-los com a realidade brasileira.
	A segunda etapa 
da pesquisa será destinada à análise dos três estudos de caso propostos: Habeas Corpus 82424/RS, Pet 3388/RR e ADI 3330. Os casos serão interpretados e entendidos a 
partir das especificidades do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, divisões ideológicas entre os ministros, entre outros. Além disso, buscaremos uma análise detalhada das 
votações.
	A terceira, e última, parte buscará responder duas questões mais gerais: até que ponto pode-se considerar legítima a atuação do Supremo Tribunal Federal no 
Brasil, dado os três estudos de caso tratados. A segunda questão busca entender se o Supremo Tribunal Federal tem agido de forma ativista ou suas decisões são 
pautadas pela autocontenção?		Segue abaixo o cronograma detalhado dessas atividades:		•	Fevereiro/2018		No presente mês tem-se o início da primeira fase da 
pesquisa, a partir de uma ampla revisão bibliográfica sobre as relações entre o direito e a política. Busca-se definir os limites e os campos de atuação dessas duas 
importantes características de um estado democrático de direito. Há uma extensa literatura sobre o tema, cientistas políticos, juristas e filósofos têm despendido um 
grande esforço em determinar as fronteiras entre o campo do direito e o da política e responder a questão que se impõe: o que confere à cortes constitucionais (no caso 
brasileiro, o STF) legitimidade para sobrepor sua interpretação da Constituição ao Congresso Nacional, composto por representantes eleitos pelo voto popular e ao 
próprio presidente da República?		•	Março/2018		No presente mês tem-se a continuação da primeira etapa da pesquisa. O foco agora recai sobre o direito comparado: 
como outros países têm equacionado a questão? Como se dá a relação entre o direito e a política em estados democráticos ocidentais? Quais são os limites previstos para 
a atuação judicial e qual o grau de intervenção desse poder em questões políticas e sociais? 
Pretende-se, assim, mostrar, comparativamente, a evolução da atuação 
judicial no Brasil e no mundo. 
	As plataformas virtuais do Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal), e do Supremo Tribunal Federal, oferecem um 
banco de dados extenso com dados sobre as principais votações, projetos, leis, que permitirão uma melhor compreensão da atuação e relação entre os poderes. Na 
presente etapa da pesquisa se iniciará a coleta desses dados.
	Além disso, no presente mês, será efetuada submissão do primeiro Relatório de Acompanhamento de 
Atividades de Pesquisa, contendo dados, tabelas comparativas entre os países, além de uma ampla descrição sobre a relação entre direito e política.		•	Abril/2018		No 
presente mês tem-se a continuação da primeira etapa da pesquisa. Tem-se como objetivo analisar a teoria dos freios e contrapesos (check and balances), nacional e 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução

	Este trabalho tem como tema as relações entre o direito e a política no Brasil contemporâneo, buscando analisar a ascensão institucional do poder 
judiciário e os limites legítimos de sua atuação, em um contexto marcado pela crise da democracia representativa e pelo crescente deslocamento da esfera decisória dos 
órgãos do legislativo para  o judiciário. O presente trabalho tem como escopo a análise de estudo de caso de três questões de relevância moral,  política e social que 
demandaram do Supremo Tribunal Federal uma atuação decisiva: o caso da liberdade de expressão e racismo (Habeas Corpus 82424/RS), a demarcação da reserva 
indígena Raposa Serra do Sol (Pet 3388/RR) e a legitimidade de ações afirmativas e quotas sociais e raciais (ADI 3330) . Com isso, pretende-se estabelecer parâmetros 
para a compreensão adequada da relação entre direito e política, de modo a permitir o controle de legitimidade e da razoabilidade dessa interação, em busca do 
equilíbrio desejável em uma sociedade democrática. 
	Um dos pilares fundamentais de um estado democrático de  direito repousa na ideia de que direito e política 
sejam coisas diferentes. A política está ligada à soberania popular e ao principio majoritário, enquanto que o direito está ligado à limitação do poder e aos direitos 
fundamentais. Segundo Goodin (1996), a política pode ser caracterizada como o uso constrangido do poder social. A política é assim o espaço da vontade, da vontade 
majoritária e o direito é o espaço da razão, da razão pública, BARROSO (2012). É, portanto, extremamente importante que essas duas esferas permaneçam separadas, e 
isso é feito por meio da Constituição Federal de 1988, ao dar independência e garantias aos tribunais e juízes, que são vinculados à normas e à categorias típicas da área 
jurídica, da qual não podem se afastar. Contudo, essa autonomia do direito frente à política é sempre relativa, a medida que a fronteira entre ambas é permeada por 
questões políticas e sociais, e por áreas de interação, em que é dificil determinar qual é o espaço de quem.
	Essa preeminência da norma constitucional, que passa a 
valer como norma jurídica, disciplinando não apenas o modo de produção das leis e atos normativos, e estabelecendo determinados limites para o seu conteúdo e impor 
deveres de atuação ao Estado, faz parte de um movimento de transição que se consolidou após a II Guerra Mundial, de um estado legislativo de direito para um estado 
constitucional de direito, FERRAJOLI (2003).
	Nesse contexto, em consequência do final da guerra, a democracia passa a ser mais do que um regime político, mas um 
valor em si mesma, o que fez com que os estados europeus se unissem e criassem instituições que preservassem a democracia e pudessem impedir que experiências 
autoritárias voltassem a ocorrer. Tem-se assim um movimento duplo de crescimento: do ideal democrático e do fortalecimento do judiciário. No novo modelo, descrito 
por Barroso (2012), a constituição passa a valer como norma jurídica, disciplinando não apenas o modo de produção das leis e atos normativos, como estabelece 
determinados limites para o seu conteúdo, além de impor deveres de atuação ao Estado. Passou-se a vigorar a centralidade da Constituição e a supremacia judicial, ou 
seja, a primazia de um tribunal constitucional ou suprema corte na intepretação final e vinculante das normas constitucionais. No Brasil, essa competência é exercida por 
todos os juízes e tribunais, situando-se o Supremo Tribunal Federal no topo do sistema.
	O estudo está dividido em três partes. Na primeira, discute-se os conceitos de 
direito e política, assim como narra o crescente papel do judiciário no pós-guerra, fazendo com que assumisse uma posição de destaque na preservação da ordem 
democrática, que passou a se constituir como um valor a ser preservado. A segunda parte discute a relação entre a expansão da atuação judicial em um estado 
democrático de direito, a partir do questionamento de que, até que ponto é legitima a atuação das cortes constitucionais, em tomar decisões que, em última instancia, 
caberiam aos órgãos representativos. Nesse sentido, discute-se a relação entre a crise de representação política e a judicialização da politica. A terceira, e última, parte 
trata da atuação do judiciário no Brasil, buscando responder a pergunta: até que ponto o STF tem atuado de forma ativista, ou as decisões da suprema corte brasileira 
tem pautado suas decisões mais pela autocontenção? Essas questões ajudarão na melhor compreensão entre direito e política no Brasil e da atuação dos órgãos do 
judiciário em um estado democrático de direito.
	Essa pesquisa justifica-se a medida que permite uma melhor compreensão sobre a expansão da atividade judicial, que 
tem provocado grande repercussão social e política, principalmente nas esferas do legislativo, por meio de concessão de mandato de segurança e Habeas Corpus. É, 
portanto, necessário uma reflexão sobre a forma pela qual a Constituição de 1988 tem incorporado a ideia da separação harmônica e independente dos poderes e a 
consequente necessidade de mecanismos check and balances, que limitam os poderes uns dos outros. Hoje, como se vê, a relação entre direito e política e entre os 
poderes não configura mais aquela rigidez pensada por Montesquieu, na medida em que há funções típicas e atípicas desempenhadas pelos mesmos.

Objetivos

	Esta 
pesquisa tem por objetivo analisar a relação entre o direito e a política no Brasil, assim como as relações do Supremo Tribunal Federal com os outros poderes, a partir de 
um fenômeno que tem sido amplamente discutido por juristas e cientistas políticos: a judicialização da política. Esse fenômeno tem dado projeção nacional às decisões do 
Supremo Tribunal Federal que, cada vez mais, tem assumido um papel importante na definição de questões políticas e sociais. A expansão da atuação judicial impõe a 
necessidade de avaliar os limites legítimos de atuação do judiciário frente aos outros poderes da união.
	Tem-se portanto como objetivo analisar as deliberações frente à 
um cenário de crise de representação política, onde o poder legislativo tem perdido a capacidade de resolver as demandas da população que passam, cada vez mais, a 
procurar as instancias jurídicas.
	A pesquisa buscará responder três questões fundamentais:
1.	Até que ponto é legitima a atuação das cortes constitucionais em tomar 
decisões que, em última instancia, caberiam aos órgãos representativos?
2.	Até que ponto as decisões judiciais podem ser caracterizadas como ativistas ou baseadas na 
autocontenção?

Metodologia

	O recorte teórico feito nesta pesquisa refere-se à doutrina da matéria interna corporis, fazendo uso da metodologia de pesquisa 
bibliográfica sobre o tema na literatura brasileira e na internacional, nos sites da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. No tocante ao 
estudo de casos, serão coletados e analisados documentos obtidos nos Anais do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  Além disso, a coleta 
será realizada em documentos nos bancos de dados eletrônicos sobre tramitação de matéria disponibilizadas pelas instituições, notas taquigráficas e registros do Diário 
da Câmara dos Deputados. Serão feitos, ainda, análise dos julgados do STF sobre as matérias com base nos resumos de tramitação dos processos, assim como nos 
despachos, acórdãos, relatórios e votos proferidos, encontrados nos bancos de dados eletrônicos do tribunal. No tocante à questão democrática, a pesquisa 
correlacionará a teoria democrática representativa atual com os dados coletados, possibilitando assim um entendimento mais amplo sobre a crise, e as limitações, do 
sistema representativo no Brasil e o crescimento do poder judiciário.

Viabilidade econômica-financeira
	Este estudo é viável economicamente a medida que lida com 
material bibliográfico coletado a partir de fontes e arquivos virtuais, assim como em pesquisas de campo. A coleta dos dados não implica em nenhum gasto excessivo. 
Sendo assim, o projeto torna-se amplamente viável de ser realizado nos prazos propostos no edital.  As implicações dos resultados da pesquisa resultarão em um avanço 
considerável no entendimento da dinâmica da relação entre a área do direito e da política, do papel do Supremo Tribunal Federal, assim como uma compreensão 
reflexiva-crítica sobre o momento atual de nossas instancias democráticas.


Lattes: http://lattes.cnpq.br/8602386970247101
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internacional, buscando analisar como a teoria da divisão dos poderes de Montesquieu pode ser pensada, dada a dinâmica das relações entre os poderes no Brasil. Busca-
se apontar quais são as características e as determinações contidas na Constituição de 1988 que possibilita uma maior atuação do poder judiciário, em detrimento dos 
outros poderes.
	Além disso, o trabalho será focado na coleta de dados, dos sites da Câmara dos Deputados, Senado Federal e Supremo Tribuna Federal, além de 
pesquisas in loco, sobre o funcionamento e as votações das presentes casas.
	Ao final do mês, será submetido relatório de acompanhamento de atividades de 
pesquisa.		•	Maio/2018		No presente mês será realizado o fechamento da primeira etapa da pesquisa. Será realizada compilação dos dados, elaboração de tabelas e 
gráficos comparativos, buscando um tratamento estatístico aos dados coletados. Os dados serão analisados a luz da discussão bibliográfica e histórica do Brasil. No 
presente mês busca-se também a confecção de trabalho para a publicação externa e submissão de relatório de acompanhamento de atividade de 
pesquisa.		•	Junho/2018		No presente mês tem-se o início da segunda fase da pesquisa, destinada à análise de caso. Neste mês, será analisado as votações do caso 
referente à liberdade de expressão e racismo, Habeas Corpus 82424/RS. O estudo terá por objetivo analisar as votações, orientações dos ministros, as justificativas para as 
votações, o papel da opinião pública e da imprensa no processo. Para tanto, serão utilizados dados coletados de sítios virtuais, assim como pesquisa in loco.
Além disso, 
serão submetidos relatório de acompanhamento de atividades de pesquisa e artigo para revista científica, com a análise do caso em questão.		•	Julho/2018		No mês 
em questão tem-se a continuação da segunda etapa da pesquisa. A análise agora recai sobre o segundo estudo de caso proposto: a demarcação da reserva indígena 
Raposa Serra do Sol (Pet 3388/RR). Da mesma forma que o primeiro estudo de caso, se coletará dados referentes à votação, se analisará o papel da opinião pública e da 
imprensa no caso em questão e a relação que o poder judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal, tem com a opinião pública e com os demais poderes da união. 
Os dois casos em tela, analisados até a presente etapa, permitirão uma melhor compreensão da atuação do judiciário no Brasil, em temas que envolvem questões de 
cunho moral e social e que requerem do judiciário uma atuação mais proativa. Após o desenvolvimento dos objetivos propostos para essa etapa, será submetido, à 
instituição financiadora, relatório de acompanhamento de atividade de pesquisa, com os dados coletados e analisados até o momento.		•	Agosto/2018		No mês em 
questão tem-se a continuação da segunda etapa da pesquisa. A análise agora recai sobre o terceiro estudo de caso desta proposta de pesquisa, referente ao tema da ADI 
3330, ou seja, a votação sobre a legitimidade de ações afirmativas e quotas sociais e raciais (ADI 3330). Essa questão evidencia um tema de natureza eminentemente 
política e demonstra, com clareza, a atuação dos órgãos do judiciário em questões que, via de regra, deveriam ser discutidas e analisadas pela esfera legislativa. Como de 
praxe, nessa etapa serão analisados os dados do julgamento, os votos de cada um dos ministros, os principais argumentos e institutos do direito expressados e o resultado 
das votações. Nessa etapa, será possível uma análise comparativa entre os três casos em questão. Os resultados serão apresentados em workshop, que ocorrerá, no 
presente mês, no Centro Universitário Estácio- Brasília.
	Além da apresentação do trabalho, também serão submetidos relatório de acompanhamento de atividades de 
pesquisa, ao órgão financiador da pesquisa.		•	Setembro/2018		No mês em destaque, será concluída a segunda parte do estudo. A ideia principal é analisar os dados 
dos três estudos de caso conjuntamente, realizar correlações entre as votações de todos os ministros e verificar a coerência e a convergência de votos de ministros que 
seguiram a mesma linha de raciocínio. Os dados serão mais uma vez confrontados com a literatura sobre check and balances e comparados com outras cortes 
constitucionais, a fim de entender a especificidade do caso brasileiro no tocante à relação entre o judiciário e os demais poderes. 
	Neste momento, será submetido 
projeto de pesquisa à órgão de fomento externo, conforme requisito para a obtenção de financiamento de pesquisa. Além disso, serão submetidos relatórios de 
acompanhamento de atividade de pesquisa e submissão de artigo para a revista cientifica, analisando os casos em tela separadamente	•	Outubro/2018		No presente 
mês, tem-se o inicio da terceira etapa do trabalho. Neste momento, o propósito recai sobre o entendimento da democracia, buscando evidências que comprovem a tese 
da crise da democracia representativa e ativismo judicial. Nesta fase conclui-se a pesquisa, analisando até que ponto é legitima o grau de atuação do judiciário em 
questões que não são típicas. Faz-se portanto uma discussão sobre a democracia representativa, coloca-se em questão a ideia de crise, e analisa as relações entre os 
poderes a luz do estado democrático de direito e dos preceitos contidos na Constituição de 1988. Além disso, serão submetidos relatórios de acompanhamento das 
atividades de pesquisa e resumo de pesquisa, com o intuito de ser apresentado em Seminário de Pesquisa do Centro Universitário Estácio, evento anual que ocorre na 
cidade do Rio de Janeiro.		•	Novembro/2018		O desenvolvimento da pesquisa no presente mês visa dar continuidade à terceira etapa da pesquisa. Busca-se uma 
análise da ascensão da democracia no mundo, principalmente depois da II Guerra Mundial, quando a democracia passou de um regime político para um valor em si 
mesma. É o único regime capaz de ter a ampla aceitação de seus cidadãos, e a democracia representativa apresenta desafios e problemas de dificil superação. O presente 
trabalho buscará uma análise desse processo e a ligação com o fortalecimento da esfera judicial.
	Além dos objetivos propostos, serão submetidos relatórios de 
acompanhamento de atividades de pesquisa.		•	Dezembro/2018		No presente mês, tem-se inicio uma análise da Constituição de 1988, buscando analisar as razões 
pelas quais ela favorece uma ampliação da atuação judicial. Discute-se a judicialização da política com base na carta constitucional em questão. Tem-se, portanto, uma 
análise histórica da judicialização, das circunstancias políticas da elaboração do texto e dos preceitos que conferem ao judiciário uma atuação mais efetiva. Busca-se uma 
descrição sobre as principais votações no Supremo Tribunal Federal, e de que forma que elas impactam na independência e harmonia entre os poderes.
	No presente 
mês serão submetidos relatório de acompanhamento de atividades de pesquisa e trabalho para publicação externa.		•	Janeiro/2019		No presente mês tem-se o 
fechamento da pesquisa. Todos os dados são revistos e analisados em conjunto. Esse mês é dedicado à análise de todos os dados e resultados de pesquisa alcançados, a 
fim de tecer uma conclusão sólida sobre o fenômeno da judicialização da política no Brasil. Esses dados serão compilados em um único trabalho, que será apresentado em 
revista cientifica e submetido para publicação externa. Serão elaborados relatórios finais de pesquisa e apresentação dos resultados da pesquisa em palestras e workshop 
no Centro Universitário Estácio-Brasilia.


quinta-feira, 12 de abril de 2018 Página 10 de 234



Centro de Educação e LicenciaturasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2018 ESTÁCIO BRASÍLIA

PESQUISADOR(A): Isabela Almeida Viana Ramos
Plano de trabalho vinculado ao curso: Educação Física

@: ahbeuramos@gmail.com

PROJETO: EFEITOS DO PROGRAMA DE ATIVIDADES FÍSICAS BRINCANDO E APRENDENDO SOBRE ASPECTOS COGNITIVOS E PSICOSOCIAIS EM 
CRIANÇAS

Cronograma:
Março de 2018 - Início do treinamento das professoras da escola
Março de 2018 - Coletas pré e Início do Projeto Brincando e Aprendendo
Março de 2018 - Submissão do 
primeiro relatório
Março a Junho de 2018 - Intervenção do Projeto
Junho de 2018 - Coletas Pós Intervenção
Julho de 2018 - Análise Estatística dos dados 
coletados
Submissão do primeiro trabalho para a revista Licere - Agosto de 2018
Submissão de Resumo para apresentação no Simpósio de Ciências do Esporte - 
Setembro de 2018
Outubro de 2018 - Participação no Simpósio Internacional de Ciências do Esporte
Novembro de 2018 - Palestra na Estácio Taguatinga com os 
resultados da Pesquisa
Março de 2018 a Março de 2019 - Envio de relatórios mensais


Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
Dificuldades, problemas de aprendizagem, condições socioeconômicas, são fatores que justificam o alto índice de repetência escolar no sistema educacional 
brasileiro (Fini,1996). Cabe aos educadores o desenvolvimento de atividades práticas que possam fazer alguma diferença dentro da sala de aula para atenuar o 
sentimento de fracasso dos alunos. 
Considerando os diversos benefícios da EF para a cognição, o trabalho interdisciplinar que estabelece relações entre duas ou mais 
disciplinas (Purcell et al., 1998), pode agregar ainda mais benefícios tanto sobre o crescimento e desenvolvimento físico como ao cognitivo. Nesse sentido, algumas 
alternativas que ajudem a potencializar as funções executivas são importantes para o desempenho escolar, é o caso de projetos com atividades físicas durante o horário 
de aula. Assim, iniciativas interdisciplinares com a Educação Física possibilitam o desenvolvimento cognitivo e motor, por fazer a criança aprender o movimento e pelo 
movimento (Darido e Rangel, 2011).
Assim, uma vez que a atividade física por meio dos jogos e brincadeiras pode proporcionar benefícios cognitivos e físicos, ainda é 
possível alcançar o desenvolvimento dos valores (sociais, morais e éticos) (Vieira, 2001). Estas atividades desenvolvidas de forma lúdica tem função pedagógica no 
processo de formação do indivíduo, ressaltando a disciplina, o respeito à hierarquia e às “regras do jogo”, a solidariedade, o espírito de equipe e outros fatores do 
desenvolvimento humano. Dessa forma no programa de atividades físicas denominado por “Brincando e Aprendendo”, brincadeiras ativas associadas ao conteúdo escolar 
são um instrumento adicional no auxílio ao processo de desenvolvimento integral das crianças, respeitando suas experiências e contribuindo para a saúde e qualidade de 
vida das mesmas. A eficácia desse novo programa foi inicialmente comprovada em resposta aos efeitos agudos sobre parâmetros cognitivos e desempenho escolar (Dias 
et al., 2013). Já os benefícios crônicos devem ainda ser investigados.

Objetivo Geral
Verificar os efeitos de aulas ativas de português e matemática sobre o desempenho 
escolar, função cognitiva e aspectos psicossociais em crianças.

Objetivos Específicos
Analisar a influência de um novo programa de atividades física combinada à 
disciplinas escolares sobre: 	•	desempenho escolar (aritmética, leitura e escrita);	•	função cognitiva (atenção seletiva); 	•	aspectos psicossociais (qualidade de 
vida).

Metodologia da Pesquisa
Participarão do estudo 60 escolares entre 9 e 11 anos de ambos os sexos,  estudantes do 4º ano do ensino fundamental de escola 
pública do DF (CAIC – Professor Walter José de Moura - Areal - DF). Como critérios de exclusão serão considerados aqueles que apresentarem problemas físicos que 
impeçam a criança de realizar exercício físico, ou de problemas mentais, bem como a presença de alguma doença crônica prévia (diabetes e hipertensão) que impeçam a 
criança de realizar a metodologia proposta no trabalho. 
O Projeto possui aprovação do comitê de ética em pesquisa em seres humanos da Universidade Católica de 
Brasília (UCB) (Parecer:902.836).
As avaliações pré e pós ao programa Brincando e Aprendendo serão conduzidas dentro das dependências da referida escola. 
Após as 
coletas pré-intervenção, as crianças serão distribuídas em Grupo Controle (GC) que não irá participar da intervenção do programa, e Grupo Brincando e Aprendendo 
(GBA) que participará de aulas das disciplinas do currículo escolar com brincadeiras e jogos pedagógicos de maneira ativa, tendo as aulas conduzidas pelas próprias 
professoras previamente treinadas pelo programa Brincando e Aprendendo, sempre sob orientação da pesquisadora desse programa.
Grupo Brincando e Aprendendo 
(GBA)
Esse grupo irá participar de aulas semanais (durante o turno escolar) duas vezes por semana com duração de 60min cada, sendo utilizados conteúdos relativos à 
disciplina de português (Leitura e interpretação de texto, separação silábica, sílaba tônica, oxítona, paroxítona e proparoxítona), de matemática (soma, subtração, divisão, 
multiplicação, tabuada, resolução de problemas matemáticos, números decimais), além das demais disciplinas história, ciências, geografia e artes. Todos os conteúdos 
serão cedidos pela escola e correspondentes ao 5º ano letivo do ensino fundamental, série na qual estarão matriculados. 
Cada aula será composta por brincadeiras 
ativas que terão a intensidade mensurada por meio de frequencímetro (Polar® FT1) para medir a frequência cardíaca (FC) durante as aulas de reforço. Nas aulas, além dos 
conteúdos das disciplinas mencionadas serão trabalhados os seguintes conteúdos da educação física: habilidades básicas (habilidades de equilíbrio, locomoção e 
manipulativas); funções psicomotoras (coordenação motora ampla, coordenação motora fina, lateralidade, organização espaço-temporal, esquema corporal, ritmo e 
equilíbrio); e capacidades motoras (força, flexibilidade, agilidade, velocidade, resistência abdominal e aptidão cardiorrespiratória).
Grupo Controle (GC)
O grupo controle 
participará inicialmente apenas das coletas pré e pós no qual permanecerão com seus afazeres comuns já estabelecidos pelo projeto pedagógico da escola. 
Teste de 
Desempenho Escolar (TDE)
Para a caracterização da amostra quanto ao desempenho escolar, assim como comparação entre pré e pós intervenção será aplicado o TDE, 
instrumento validado que tem como objetivo avaliar o nível do desenvolvimento escolar das crianças. O mesmo contém questões de escrita, aritmética e leitura, e 
fornece escores classificando a criança quanto a idade e série escolar em desempenho escolar inferior, médio e superior (STEIN, 2007). 
Teste de Atenção seletiva 
(Paradigma Stroop Go/No-go) 
O experimento será conduzido em uma sala silenciosa na própria escola. Os participantes serão posicionados em frente a um monitor com 
a cabeça apoiada em um apoiador de queixo/testa aproximadamente 57cm da tela. Um microcomputador será programado para a apresentação dos estímulos com o 
programa E-Prime v2.0 (Ferramentas de Software Psychological Inc.).
Os estímulos serão compostos por uma barra de cor e uma palavra colorida, que podem ter 
combinações congruentes ou incongruentes.  Os participantes serão instruídos a combinar a cor da barra com o significado da palavra (ignorando a cor) e, caso sejam 
iguais, apertar a tecla 1. Caso sejam diferentes, as crianças não deverão apertar tecla alguma (teste tipo Go/No-go) a maior parte dos ensaios é do tipo GO. Os testes No-
go servem para manter a atenção da criança na tarefa. 
As tarefas Go são constituídas por estímulo congruente relacionado, e incongruente não relacionado, já os 
estímulos no-go são apresentados em três condições: congruente não relacionado, incongruente relacionado e incongruente não relacionado.
O teste é composto por 
três blocos de 55 ensaios cada, e intervalo de 1min entre blocos, que terão ordem randomizada. Antes do início do teste o examinador irá explicar a criança como 
funciona o procedimento, a criança será instruída a realizar um treino, que é exatamente igual ao procedimento do teste com a exceção de que aparece o feedback das 
respostas, que será utilizado como familiarização da tarefa (Caldas et. al., 2012). 
Questionários de Qualidade de Vida e estilo de vida
	Será aplicado um questionário 
sobre estilo de vida modificado (Barros e Nahas, 2003), com a finalidade de avaliar o nível de atividade física e os hábitos alimentares. Para a aplicação do questionário 
inicialmente será entregue para as crianças o questionário e realizadas instruções de preenchimento.
O Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL 4.0, versão para 
crianças, Varni e Kurtin, 2001) será utilizado para avaliar a saúde e qualidade de vida relacionada, foi validado para utilização com crianças brasileiras (Klatchoian et. al., 
2008). O PedsQL 4.0 compreende 23 itens divididos em quatro domínios (físico, emocional, social e escolar).  As perguntas são respondidas de acordo com uma escala de 
0 a 4 (nunca, quase nunca, às vezes, muitas vezes / freqüentemente, quase sempre) e em relação ao mês anterior de acordo com a percepção da criança. Quanto maior a 
pontuação, o melhor é a qualidade de vida, a qualidade de vida global é determinada pela média de todos os domínios, ao passo que o aspecto psicossocial é 
determinado pela média da pontuação dos domínios social, emocional e escolar. 

Resultados Esperados
Aos considerarmos os benefícios da prática de atividade física 
sobre o cérebro de crianças, acredita-se que à combinação da atividade física associada às disciplinas escolares podem promover melhorias no desempenho escolar e 
funções cognitivas, além de influenciar positivamente a qualidade de vida por meio da melhora da aptidão física em crianças.

Viabilidade Técnica e Econômica
	Os 
recursos necessários para a realização da pesquisa são de baixo custo e todos os materiais supracitados a pesquisadora já possui. 
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PROJETO: Alimentos e bebidas ultraprocessados em Sergipe: disponibilidade, efeitos nas doenças crônicas não transmissíveis e implicações nas 
políticas públicas. 

Cronograma:
CRONOGRAMA
1.Relatórios mensais de acompanhamento de atividades (03 a 12/2018);
2.Pesquisa de campo: 
2.1	Levantamento de produtos e bebidas 
ultraprocessados em supermercado (02 a 06/2018).
2.2 Análise do perfil nutricional de alimentos e bebidas ultraprocessados e seu efeito no desenvolvimento de doenças 
crônicas não transmissíveis (06 a 08/2018);
2.3 Quantificação das medidas preço x energia, preço x gramatura e preço x porção (09/2018);
2.4 Análise de alegações 
nutricionais em embalagens de alimentos e bebidas ultraprocessados de acordo com a legislação (02 a 06/2018).
3. Tabulação de dados (02 a 10/2018) 
4. Análise 
estatística preliminar (03 a 10/2018)
5. Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio (04 a 05/2018)
6. Submissão de trabalhos para publicação externa (06 
a 10/2018)
7. Submissão de projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas e privadas (03 a 10/2018)
8. Realização de palestra ou workshop (06 e 
10/2018)
9. Análise estatística dos dados finais (03 a 10/2018)
10. Submissão de relatório final (01/2019)


Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
Os processos de modernização e urbanização sofridos nas últimas décadas desencadearam modificações no estilo de vida da população que resultaram 
num processo de transição nas causas de mortalidade, sendo as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT’s) a principal causa de morte nos países. 	Em 2008, as 
DCNT’s representaram mais de 63% das causas de morte no mundo enquanto que no Brasil, em 2011, elas foram responsáveis por 72%. Entre elas, as doenças 
cardiovasculares (DCV) foram as mais influentes nas taxas de mortalidade (48%).	Dentre os principais fatores de risco para o desenvolvimento das DCNT’s encontram-se 
os determinantes modificáveis: consumo nocivo de álcool e tabaco, a inatividade física, a alimentação não saudável e o excesso de peso. 
Os inquéritos nacionais de 
despesas com alimentos de vários países têm demonstrado um aumento significativo no consumo de alimentos ultraprocessados, que são alimentos prontos para o 
consumo (beber, comer ou aquecer) produzidos por formulações industriais com cinco ou mais ingredientes, sendo muitos de uso exclusivamente industrial como 
aditivos, estabilizantes e conservantes.
        Devido à praticidade, hiper-palatabilidade, marketing e menor custo, estes alimentos estão substituindo os in natura ou 
minimamente processados. As propagandas desses alimentos trazem apelo emocional através da sua linguagem despertando sensação de prazer e bem estar. O apelo 
nutricional é observado em grande maioria das propagandas, o que mostra o mínimo de preocupação e respeito com o consumidor. Porém, estudos tem demonstrado 
que o seu consumo está associado a menor ingestão de proteínas e fibras e maior de energia, gordura, sal, colesterol e açúcar sendo estas dietas classificadas como 
“nutricionalmente desequilibras” e logo associada ao desfecho de DCNT´s. 	A associação entre o alto consumo de ultraprocessados com a obesidade, a síndrome 
metabólica em adolescentes e alterações no perfil lipídico de crianças já são descritos na literatura. Além disso, um estudo realizado no Reino Unido observou que se o 
consumo desses alimentos fosse reduzido pela metade haveria uma redução de quase 13% nas mortes relacionadas com DCV em 2030, o que se aproxima da 
recomendação da OMS de reduzir 25% as causas de morte por DCNT até 2025. 
Entretanto, não são encontrados na literatura, nacional e local, estudos que descrevam a 
disponibilidade de alimentos e bebidas de acordo com o grau de processamento e seu efeito no desenvolvimento das DCNT. Assim, os resultados do presente estudo 
permitirá traçar ações de prevenção e promoção da saúde, bem como melhorar a disponibilidade desses alimentos em supermercados o que acarretará em impactos na 
redução do custo social e econômico das doenças. 

OBJETIVO GERAL: Avaliar a disponibilidade, o perfil nutricional de alimentos e bebidas ultraprocessadas e sua relação 
com o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis em supermercados de Aracaju/SE.
OBJETIVOS ESPECÌFICOS:
1.	Avaliar a disponibilidade de alimentos de 
acordo com o grau de processamento industrial;
2.	Avaliar o perfil nutricional de alimentos e bebidas ultraprocessados e seu efeito no desenvolvimento de doenças 
crônicas não transmissíveis;
3.	 Analisar as medidas de quantificação preço x energia, preço x gramatura e preço x porção;
4.	Analisar a presença de alegações 
nutricionais em embalagens de alimentos e bebidas ultraprocessados de acordo com a legislação.

METODOLOGIA 
Caracterização da pesquisa
A pesquisa faz parte de 
um estudo do tipo transversal, sendo a coleta de dados realizada entre o período de fevereiro a outubro de 2018 em supermercados de duas redes mais difundidas e 
populares de Aracaju/SE.
Classificação dos alimentos
Após o levantamento, os alimentos e bebidas serão classificados em grupos de acordo com o grau de 
processamento fazendo parte do grupo 1- In natura ou minimamente processado: alimentos sem processamento, ou apenas com processos físicos a fim de preservá-los e 
torná-los mais disponíveis, acessíveis, seguro e aceitável; grupo 2 - Ingredientes culinários: substâncias extraídas e purificadas a partir de alimentos do grupo 1, a fim de 
produzir ingredientes culinários e/ou industriais; grupo 3- processados: produtos alimentares fabricados com alimentos do grupo 1 com a adição de sal ou açúcar, e 
eventualmente óleo, vinagre ou outra substância do grupo 2; grupo 4- Ultraprocessados: alimentos do grupo 1 fabricados com formulações industriais feitas tipicamente 
com cinco ou mais ingredientes: aditivos, antioxidantes, estabilizantes e conservantes.
Análise do perfil nutricional
Para realizar o perfil nutricional dos alimentos serão 
analisadas as tabelas de informação nutricional obrigatória presente nos rótulos que contém valores de energia (kcal), proteína (g), carboidrato (g), açúcar (g) gordura 
total (g), gordura saturada (g), gordura trans (g fibra alimentar (g) e sódio (mg). Tais parâmetros serão comparados com os respectivos valores de referência, preconizados 
pela (MS, 2008).
Quantificação de medidas
As medidas de quantificação serão calculadas com base em cada produto individual para permitir uma revisão abrangente do 
preço: Preço x energia (R$/100 Kcal), preço x gramatura (R$/100mg/ mL) preço x porção (descrita na tabela de informação nutricional).  A porção é uma medida 
padronizada que facilita a comparação de alimentos similares.
Alegações nutricionais
Todos os produtos serão identificados de acordo com os seguintes critérios: (a) 
categoria de alimentos, marca, nome do produto;  (b) referências diretas de consumo; (c) uso de personagens de desenhos animados; (d) forma / cor do pacote / produto 
incomum; (e) referências a esportes, programas de TV ou filmes; e (f) ofertas e promoções premium (colecionáveis, sorteios). Os produtos foram analisados no local e 
fotografados.
Os produtos vendidos nos supermercados serão incluídos apenas uma vez na amostra do produto. Além disso, quando vários produtos da mesma marca, 
mas que diferirem apenas em sabor ou tamanho de pacote, será considerado apenas um deles na análise. Considerando que os produtos possuem características 
idênticas de embalagem e composição nutricional, o produto incluído na análise será selecionado aleatoriamente.
Análise de dados
Os resultados serão apresentados 
como média ± DP. Será utilizado ANOVA para comparação das medidas de quantificação em relação aos grupos de alimentos. O nível de significância estatística será de 
5% de probabilidade (P< 0,05). As análises estatísticas serão realizadas utilizando o software Statistical Package for Social Science, SPSS, for Windows, versão 
20.0.
RESULTADOS ESPERADOS
	É necessário reduzir o rápido aumento das vendas de produtos ultraprocessados, através de regulamentos legais e desenvolvimento de 
oportunidades no mercado, a fim de proteger e fortalecer sistemas locais e nacionais de alimentos saudáveis e, portanto, padrões de alimentação saudáveis. 
	As 
descobertas evidenciarão a necessidade de melhorar o fornecimento de alimentos para supermercados e reformular produtos para aperfeiçoar seu perfil nutricional. 
Além disso, fornecem evidências adicionais sobre a necessidade de regulamentar as embalagens dos produtos alimentícios.  

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA

O 
trabalho será realizado em redes de supermercados de fácil acesso na capital local, utilizando infraestrutura básica como recursos humanos e de deslocamento. 
Para 
execução da pesquisa será necessária a aquisição de materiais de escritório (caneta, papel, prancheta) e equipamento fotográfico. 
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PROJETO: AVALIAÇÃO DO EFEITO PROTETOR DO TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE A DISFUNÇÃO VASCULAR INDUZIDA PELA RESISTÊNCIA À 
INSULINA

Cronograma:
CRONOGRAMA

	2018.01/2019.01
METAS	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan
1	x											
2	x	x	x									
3	x	x										
4			x
	x	x							
5				x								
6					x							
7					x							
8						x	x	x	x			
9								x				
10									x			
11									x	x	x	
12											
	x

1- Reunião com o Grupo de Pesquisa em Fisiologia do Esforço Físico (GPFEF) para as orientações iniciais referente ao projeto e identificação do papel de cada discente 
que irá auxiliar na pesquisa. 
2- Treinamento de técnicas com os estudantes do GPFEF. 
3- Preenchimento do formulário de aplicação à Lei do bem.
4- Realização de 
experimentos de vasorrelaxamento e preparação das amostras para os estudos de imunohistoquímica, 
5- Submeter o resumo do projeto de pesquisa ao Seminário de 
Pesquisa da Estácio.	6- Palestra para os discentes do curso de Educação Física da Faculdade de Sergipe sobre os “Riscos e benefícios do exercício intermitente de alta 
intensidade”.	7- Submeter o 1º trabalho para publicação externa no 4º Congresso Internacional de Atividade Física, Nutrição e Saúde (CIAFIS). 	8- Realização dos 
experimentos de imunohistoquímica.	9- Palestra para os discentes do curso de Educação Física da Faculdade de Sergipe sobre os “Efeitos hemodinâmicos do exercício 
intermitente de alta intensidade”.	10- Submeter o projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas e privadas.	11- Elaboração e submissão do artigo 
original em um periódico internacional (2º trabalho para publicação externa).
12- Elaboração e submissão do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
	A resistência à insulina (RI) é uma alteração metabólica decorrente da diminuição da capacidade do receptor de insulina em realizar os seus efeitos de 
maneira adequada, e como consequência há uma atenuação na tolerância à glicose e aumento das concentrações de insulina gerando um quadro de hiperinsulinemia. 
Esta RI pode levar ao desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hipertensão arterial e aterosclerose, patologias que constituem problemas de saúde pública por 
apresentarem um alto índice de prevalência, mortalidade (NAKAGAKI; PORTERO MCLELLAN, 2013).
Fatores modificáveis como a obesidade e o sedentarismo são cruciais 
para o desenvolvimento da RI (GONG et al., 2015). Um dos recursos não farmacológicos que pode combater estes fatores simultaneamente é a prática regular de 
exercício físico (FEDEWA et al., 2014). O exercício físico tem demonstrado ser eficaz em aumentar a captação e estocagem de glicose na célula muscular esquelética, 
através de mecanismos dependentes e independentes de insulina, contribuindo para a homeostasia da glicemia (PAULI et al., 2009). O treinamento físico resistido (TFR), 
em especial, é uma modalidade que favorece o desenvolvimento do ganho de massa muscular e, por conseguinte pode contribuir para a prevenção e tratamento da 
hiperinsulinemia (STRASSER; PESTA, 2013). Além disso, o exercício físico promove alterações importantes nas respostas vasculares, as quais são dependentes da 
intensidade do exercício, mantendo a integridade da função endotelial, favorecendo mecanismos vasodilatadores e inibindo os vasoconstrictores (ZHENG; LIU, 
2015).
	Estudos que utilizaram TFR de alta intensidade encontraram aumento da rigidez e redução da complacência arterial, já os com moderada a leve intensidade 
promoveram redução da rigidez e aumento da complacência arterial (OKAMOTO; MASUHARA; IKUTA, 2013). Porém, se o TFR é capaz de prevenir o desenvolvimento da 
RI ou atenuar seus distúrbios cardiovasculares como a hipertensão e disfunção endotelial ainda precisa ser mais bem esclarecido. Portanto, a nossa hipótese é que o TFR 
realizado em moderada intensidade consiga promover ajustes sobre a função vascular atenuando o risco de doenças cardiovasculares decorrente da RI.
Objetivo 
Geral
Avaliar a capacidade do TFR em prevenir ou atenuar o desenvolvimento da resistência à insulina e consequente disfunções vasculares induzidas por um modelo de 
resistência à insulina.
MATERIAL E MÉTODOS	
População e Amostra
Serão utilizados 200 ratos Wistar machos (Rattus norvegicus) com três meses de vida e pesando 
entre 250 e 300g provenientes do biotério setorial do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal de Sergipe. Todos os procedimentos que serão descritos abaixo 
estão de acordo com a Sociedade Brasileira de Ciência em Pesquisa Animal e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal (CEPA) da Universidade Federal de 
Sergipe, sob o protocolo 75/2015.
Categorização dos grupos de estudo
Os ratos serão divididos em 4 grupos compostos:
Sedentário Controle (SC n=46)
Sedentário com 
resistência à insulina (SRI n=46)
Treinado Controle (TC n=46)
Treinado e com resistência à insulina (TRI n=46)
Procedimentos e Material
Protocolo de indução da 
resistência à insulina
Os animais dos grupos SRI e TRI serão tratados com dexametasona (Dex 2 mg/kg/dia i.p.) (Decadron®, Prodome, Brasil), durante 7 dias, e sempre no 
mesmo horário, na última semana de treinamento ou tempo controle. Essa dose causa resistência à insulina em 7 dias (NICASTRO et al., 2012). Os grupos SC e TC serão 
tratados com solução salina 0,9% i.p. 
Determinação da glicemia
	Será avaliada a glicemia antes de iniciar os protocolos experimentais, para inclusão no estudo apenas 
animais normoglicêmicos e no oitavo dia após o protocolo de indução de RI. Para realização da glicemia será coletada uma gota de sangue da veia caudal através de um 
pequeno furo com uma agulha na cauda. A glicemia dos animais será identificada utilizando-se fitas reagentes (ACCU-CHEK, Roche, SP) e o glicosímetro (ACCU-CHEK 
Advantage II, Roche, SP).
Protocolos de Treinamento resistido
	O TFR será realizado no aparelho que simula o exercício de agachamento em humanos descrito por 
Tamaki et al, 1992. Os animais serão adaptados previamente e após o período de adaptação os animais de todos os grupos serão submetidos a um teste de esforço físico 
que consiste na estimação da carga máxima que ele consegue erguer uma única vez (teste de 1RM), o qual será utilizado para graduar a intensidade do exercício.  O TFR 
será realizado 3x por semana durante 8 semanas e consistirá em 3 séries de 10 repetições com intensidade de 50% de 1RM, sendo respeitado o intervalo de 60 segundos 
entres as séries para a recuperação. 
	Os animais dos grupos treinados serão estimulados a executar as séries de exercício através de um eletrodo colocado na cauda e 
conectado a um eletroestimulador (BIOSET, Physiotonus, Modelo 3050, Rio Claro, SP). Os animais do grupo SC e SRI serão submetidos aos mesmos procedimentos do 
protocolo do treinamento que os animais do grupo treinado, mas sem a realização do movimento de extensão e flexão das patas, onde eles permanecerão suspensos na 
posição de repouso.
Avaliação do vasorrelaxamento dependente de endotélio
	Após o sacrifício dos animais, anéis do primeiro segmento da artéria mesentérica 
superior (1-2 mm) serão obtidos e mantidos em cubas contendo 10 mL de solução de Tyrode, a 37º C e gaseificada com uma mistura carbogênica (95% de O2 e 5% de 
CO2. As tensões isométricas serão registradas através de um sistema de aquisição (BD-01, AVS, SP, Brasil). Cada anel será submetido a uma tensão constante de 0,75 g 
por um período de no mínimo 60 minutos (período de estabilização).
	O vasorrelaxamento dependente de endotélio será obtido em anéis pré-contraídos com FEN (10 
µM) pela adição à cuba de concentrações crescentes e cumulativas de INS (10-10 - 10 4 M). Após isto, curvas concentração-respostas serão construídas na condição 
controle ou na presença dos seguintes inibidores: L-NAME (100 μM), LY294002 (Inibidor da PI3K - 50 μM) e BQ123 (antagonista dos receptores ETA - 10 
μM).
Imunohistoquímica	Imunofluorescência	Os animais terão suas artérias mesentéricas congeladas a –80ºC e posteriormente levadas ao criostato à –25ºC para 
obtenção de quatro séries de secções com 5μm montadas em lâminas previamente gelatinizadas. Uma série de lâminas será utilizada na marcação por 
imunofluorescência do receptor de insulina (IR), do substrato de receptor de insulina (IRS), da fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K), da proteína quinase B (Akt) e do óxido 
nítrico sintase endotelial (eNOS).
Mensuração dos Níveis Intracelulares do Óxido Nítrico (NO)
Para a detecção dos níveis intracelulares de NO de anéis da artéria 
mesentérica será utilizado um corante fluorescente permeável para o NO, 4-amino-5-metilamino-2’,7’-difluorofluoresceína diacetato (DAF-FM) (Invitrogen™|Molecular 
Probes®). Os animais serão sacrificados e a mesentérica será cuidadosamente removida, retirando-se o excesso de tecido adiposo e conjuntivo. A fim de detectar o NO, os 
anéis recém extraídos do animal serão incubados à 37ºC com 10 µmol/L de sonda por 40 minutos. 
Extração de Proteínas do Tecido
Após o sacrifício dos animais por 
decapitação, a artéria mesentérica será rapidamente removida, retirando-se o excesso de tecido adiposo e conjuntivo e imersos em uma solução salina tamponada com 
Tris-Base (TBS) contendo (mM): 50 Tris-Base; 150 NaCl, pH 7,4 e em seguida removidos os excesso de sangue, tecido adiposo e conjuntivo. Posteriormente, em banho de 
gelo, os tecidos serão homogeneizados (Dremel 300®) na presença de tampão de lise. 
Determinação da Expressão Protéica por Western Blot
As amostras serão diluídas 
em tampão da amostra e aquecidas à 98°C por 5 minutos. Para separação, serão aplicados 60 μg de proteínas em gel de SDS-PAGE à 7,5% ou 10%. Após serem separadas 
no gel de poliacrilamida, as proteínas serão transferidas para uma membrana de nitrocelulose (Millipore®, USA) com poros de 0,44 μm.
Análise estatística
A avaliação 
estatística será realizada pelo teste ANOVA de uma via para analisar a glicemia, western blot, imunohistoquímica e os níveis intracelulares de NO, já para a reatividade 
vascular e teste de tolerância da insulina será utilizado o de duas vias. Para ambos serão realizados o pós-teste de Bonferroni, um valor de p<0,05 será considerado 
estatisticamente significativo. Para todos estes procedimentos será utilizado o programa estatísticos GraphPadPrism versão 5.0 (San Diego, CA, E.U.A.).
VIABILIDADE 
TÉCNICA E ECONÔMICA
Este projeto é uma parceria do corpo docente do curso de Educação Física da Estácio FASE com o departamento de Fisiologia da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS). Sendo assim, todos os equipamentos e reagentes necessários serão fornecidos pelos parceiros da UFS, ao passo que o curso de Educação Física 
entrará com a expertise em Fisiologia do Exercício e respostas ao treinamento físico, além da mão de obra qualificada para realização dos experimentos. Por fim, 
reiteremos que qualquer despesa extra que possa surgir, a mesma será coberta particularmente pela equipe de pesquisadores integrantes deste projeto.
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PROJETO: AVALIAÇÃO DA CARDIOPROTEÇÃO INDUZIDA POR EXERCÍCIO RESISTIDO EM RATOS

Cronograma:
FEVEREIRO 
- Adaptação dos animais;
- Projeto piloto para verificação da funcionalidade do modelo de isquemia e reperfusão;
MARÇO
- Bloco de experimentos 1
- 
Exercício físico 
- Mensuração das variáveis cardíacas (pressão ventricular)
- Relatório parcial
ABRIL
- Bloco de experimentos 2
- Exercício físico
- Protocolo de isquemia 
e reperfusão miocárdica
MAIO
- Bloco de experimentos 3
- Mensuração da região de infarto
JUNHO e JULHO
- Expressão de proteínas por western blot
AGOSTO e 
SETEMBRO
- Mensuração das espécies reativas de oxigênio (EROS)
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO
- Tabulação e análise dos dados
- Preparação do manuscrito 
para publicação
JANEIRO
- Término do manuscrito e discussão dos resultados obtidos
- Relatório final

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A doença arterial coronariana (DAC) é a principal causa morbi-mortalidade no mundo. Apesar dos avanços terapêuticos obtidos nas últimas décadas, no 
Brasil, as doenças cardiovasculares ainda são responsáveis por cerca de 20% de todas as mortes em indivíduos acima de 30 anos, o que corresponde a aproximadamente 
195 mil mortes por ano (AVEZUM et al, 2004). Em situações de IAM, o objetivo principal é restabelecer o fluxo sanguíneo para a região isquêmica o mais rapidamente 
possível, uma vez que a reversibilidade do processo e a extensão dos danos ao tecido relacionam-se diretamente com a duração do evento isquêmico. Entretanto, as 
alterações bioquímicas causadas pelo processo de reperfusão podem resultar em inúmeros danos, incluindo morte celular (EVORA et al, 1996; HAUSENLOY et al, 2013). 
Devido à gravidade do quadro clínico que o IAM representa, é necessário o investimento em terapias preventivas e/ou para tratamento de seus danos. Nesse sentido, 
evidências epidemiológicas indicam forte correlação entre indivíduos fisicamente ativos e sobrevivência pós IAM (PAFFENBARGER et al, 1986). Diversas pesquisas já 
demonstraram que o treinamento físico aeróbico (TA), além de reduzir os fatores de risco cardiovascular, também é capaz de promover cardioproteção contra lesões por 
IR por meio de um efeito direto no miocárdio (POWERS et al, 2008; DICKSON et al, 2008). 
Interessantemente, já foi demonstrado que apenas uma única sessão de 
exercício aeróbio prévia à lesão por IR já era suficiente para promover incremento no débito cardíaco (TAYLOR et al, 1999) e melhorar a função contrátil do miocárdio 
durante a lesão por IR (HAJNAL et al, 2005; YAMASHITA et al, 1999). Essas evidências experimentais dão suporte à ideia de que o fenótipo cardíaco adquirido após o 
exercício ocorre devido a adaptações bioquímicas e morfológicas específicas do miocárdio, o que não está completamente esclarecido. Além disso, as adaptações na 
morfofuncionalidade do coração parecem depender do tipo do exercício utilizado. O treinamento resistido (TR) é um método de condicionamento físico especializado 
utilizado para aumentar a força, a resistência muscular. Além disso, estudos recentes tem mostrado que o TR tem efeito positivo sobre a qualidade de vida de indivíduos 
saudáveis e pacientes com DAC. Embora diversos estudos tenham investigado o impacto positivo do exercício físico aeróbio na estrutura e função cardíaca, poucos 
estudos mostraram efeito cardioprotetor do TR contra a IR miocárdica.
OBJETIVOS
Geral
Observar as repercussões cardiovasculares e metabólicas promovidas pelo 
exercício resistido em ratos antes e depois do protocolo de injúria e reperfusão.	Específicos	•	Avaliar os parâmetros eletrocardiográficos (ECG) in vivo e ex 
vivo;	•	Avaliar as alterações na contratilidade cardíaca;	•	Avaliar a resposta coronária;	•	Avaliar a recuperação cardíaca após injúria artificialmente induzida;	•	Avaliar 
o perfil histológico e molecular dos corações.

- Animais utilizados 
Serão utilizados ratos Wistar pesando entre (250g-300g) provenientes do biotério de manutenção e 
experimentação do Laboratório de Farmacologia Cardiovascular - LAFAC, localizado no Departamento de Fisiologia da Universidade Federal de Sergipe serão mantidos em 
gaiolas de polipropileno com 49 cm de comprimento x 34 cm de largura x 16 cm de altura (máximo 5 animais/gaiola), ciclo claro-escuro de 12h, com água e ração ad 
libitium e temperatura a 22±1°C. 
- Protocolo de exercício resistido (ER)
O ER será executado utilizando o aparelho de agachamento desenvolvido por Tamaki et al 
(1992). Os animais serão adaptados por cinco dias (uma semana antes do período de treinamento), sendo manipulados e colocados no aparelho de agachamento na 
posição de repouso, sem adição de carga, porém sendo estimulados através de um eletroestimulador acoplado a sua cauda. O protocolo de ER consistirá em dez séries de 
dez repetições com intensidade de 40% de 1RM (repetição máxima), sendo respeitado um intervalo de três minutos entre as séries para recuperação. 
- Modelo de 
isquemia e reperfusão e determinação dos parâmetros cardíacos
Imediatamente após a última sessão de exercício, os animais serão mortos por decapitação, em 
seguida, o tórax será aberto e o coração retirado. O órgão será então canulado no sistema de perfusão de órgão isolado do tipo Langendorff de pressão constante (BELL; 
MOCANU; YELLON, 2011) onde será feita a isquemia global do coração seguida de reperfusão. 
Ainda nessa montagem experimental, o átrio esquerdo será removido 
para a colocação de um balonete (Figura 3), conectado a um transdutor pressórico. Após a montagem do sistema, será aguardado um período de 20 minutos para 
estabilização, sob a perfusão de tampão de Krebs (tabela 1), oxigenado (95% de O2 e 5% de CO2, a 37°C) a uma pressão de 80 cmH2O e depois disso, o fluxo será ocluído 
de forma global durante 30 minutos. Após esse tempo, o fluxo será reestabelecido e o tampão perfundido por 60 minutos sob o monitoramento da pressão desenvolvida 
no ventrículo esquerdo (PDVE) e serão obtidos a FC e as derivadas temporais de pressão ventricular máxima (+dP/dt) e mínima (-dp/dt) nas condições basais do coração e 
durante o período de reperfusão. Os dados serão captados pelo software WindaqEX® e analisados em LabChart7® (ADInstruments).
- Mensuração da região do 
infarto
Após transcorrer todo o processo de recuperação pós-isquêmica, os corações isolados serão paralisados com 3 mL de solução de KCl (100 mM), congelados a -
20ºC por 1 hora, posteriormente seccionados horizontalmente nas porções apical e basal em fatias de cerca de 3 mm. Estas fatias serão imersas em solução de cloreto de 
trifenil-tetrazólio (TTC, a 1%) em tampão fosfato, pH = 7,4, por 15 min a 37ºC em banho maria para corar em tom de vermelho escuro as áreas menos afetadas e tornar 
em tom pálido a  zona isquêmica. As fatias serão retiradas da solução de TTC, lavadas e fixadas com solução aquosa de formol 10% por 20 min. As imagens das fatias 
serão digitalizadas em formato GIF (1200 pixels) por meio de um scanner, estabelecida a relação entre zona de risco vs zona de infarto pelo software Image J e analisadas 
pela análise de variância (ANOVA), estabelecendo p <0,05 como estatisticamente diferente.
- Mensuração da produção de óxido nítrico (NO)
A produção de NO no 
músculo cardíaco será determinada usando uma sonda corante fluorescente permeabilizante 4,-amino-5 methylamino-2',7'-diaminofluorescein diacetate (DAF-FM; 
Molecular Probes), os cortes do tecido serão isolados e carregados com 10uM do corante durante 40 minutos, a 37ºC em solução Tyrode, 20 minutos após o início do 
processo, algumas áreas serão estimuladas com 1µM de acetilcolina (ACh) e depois serão lavadas por 40 min. A intensidade de fluorescência foi medida utilizando o 
software Image J. Um mínimo de dez regiões serão selecionadas aleatoriamente nas camadas de músculo cardíaco. As imagens de microscopia serão analisadas de acordo 
com a intensidade da fluorescência por área e os dados serão expressos como unidade arbitrária (u.a.).
- Mensuração da geração de espécies reativas de oxigênio 
(EROS)
Os corações serão rapidamente removidos, cortados transversalmente em cortes de 30 mm de espessura e transferidos para uma câmara de gravação. As 
laminas foram pré-incubadas com solução Tyrode aquecida durante 15 minutos e em seguida, as secções foram carregadas com 5 uM de dihydroethidium, um corante 
fluorescente permeável em células (DHE; Molecular Probes) durante 30 minutos. As imagens foram registradas utilizando um microscópio de fluorescência (Ci-E, Nikon, 
Japão) e a intensidade da fluorescência foi medida usando o software Image J.
- Expressão de proteínas por Western Blot
Considerando a hipótese do exercício gerar 
proteção miocárdica contra arritmias e lesão insquêmica, algumas proteínas citoplasmáticas e de membrana devem ser aferidas nas condições controle e 
exercício:
a)	Presença de adrenoceptores beta-1
b)	Presença de cálcio calmodulina quinase II
c)	Presença de receptores KATP;
d)	Quantificação de eNOS fosforilada e 
total no coração;
RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se com este estudo, a ampliação do conhecimento acerca dos efeitos do exercício físico no coração, acreditamos que 
o exercício físico pode promover adaptações diretas no miocárdio com consequente cardioproteção frente a eventos isquêmicos. Tais resultados vislumbram novas 
perspectivas para a prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares.
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
O presente projeto possui boa capacidade de 
operacionalização e possíveis soluções econômicas para atender os requisitos técnicos, funcionais e operacionais estabelecidos no planejamento. Os equipamentos 
necessários para o projeto são de patrimônio da Universidade Federal de Sergipe, bem como todos os insumos utilizados. O projeto contará com a colaboração com os 
laboratórios de Farmacologia Cardiovascular e Biofísica do Coração, ambos localizados na Universidade Federal de Sergipe.
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PROJETO: Análise crítica sobre as intervenções em Psicologia escolar na Educação Básica

Cronograma:
FEV	2018	•	Elaboração de um arcabouço teórico para fundamentar as fases seguintes da pesquisa       		MAR	2018	•	Elaboração de um arcabouço teórico para 
fundamentar as fases seguintes da pesquisa     	•	Contato com os Psicólogos    	. Submissão do relatório referente ao mês anterior		ABR	2018	•	Elaboração de um 
arcabouço teórico para fundamentar as fases seguintes da pesquisa  	•	Contato com os psicólogos 	•	Elaboração de uma tabela com o nome dos psicólogos que 
aceitaram participar da pesquisa     
. Apresentar e discutir o presente projeto e sua execução na Mostra de Pesquisa em Psicologia da Faculdade Estácio de 
Sergipe	.Submissão do relatório referente ao mês anterior		MAI	2018	•	Elaboração de um arcabouço teórico para fundamentar as fases seguintes da pesquisa  


•	Entrevista com os participantes	. Seleção dos estudantes que auxiliarão voluntariamente na transcrição da entrevista 	•	Transcrição das entrevistas 
realizadas	.Submissão do relatório referente ao mês anterior		JUN	2018	•	Elaboração de um arcabouço teórico para fundamentar as fases seguintes da pesquisa  


•	Entrevista com os participantes	•	Transcrição das entrevistas realizadas	.Submissão do relatório referente ao mês anterior		JUL	2018	•	Elaboração de um 
arcabouço teórico para fundamentar as fases seguintes da pesquisa  	•	Entrevista com os participantes	•	Transcrição das entrevistas realizadas	Elaboração de um 
resumo para submeter ao Seminário de Pesquisa da Estácio, a ocorrer no semestre seguinte
.Elaboração de um projeto de pesquisa com vistas a aquisição de uma bolsa 
de iniciação científica para um estudante de graduação em Psicologia.	.Submissão do relatório referente ao mês anterior		AGO	2018	•	Elaboração de um arcabouço 
teórico para fundamentar as fases seguintes da pesquisa  	•	Categorização, análise e discussão das entrevistas	•	Elaboração de um artigo com os resultados parciais 
para apresentação no Congresso Internacional de Educação e Contemporaneidade, a ocorrer final de setembro /2018na Universidade Federal de Sergipe
.Submissão do 
relatório referente ao mês anterior		SET	2018	•	Elaboração de um arcabouço teórico para fundamentar as fases seguintes da pesquisa  	•	Análise e discussão dos 
dados	.Submissão do relatório referente ao mês anterior		OUT	2018	•	Elaboração de um arcabouço teórico para fundamentar as fases seguintes da pesquisa  


•	Análise e discussão dos dados	.Submissão do relatório referente ao mês anterior		NOV	2018	•	Elaboração de um arcabouço teórico para fundamentar as fases 

Descrição do Plano de Trabalho
Inserção da Psicologia Escolar na educação básica em Aracaju/SE: 
Formação; contextos e práticas.

INTRODUÇÃO 

A história da Psicologia revela a íntima relação da 
clínica na construção identitária do profissional de psicologia, fato que teve decorrências em sua inserção no campo escolar, tendo em vista as primeiras atividades do 
psicólogo na escola terem sido as de medir e classificar as habilidades e inteligência dos estudantes, fazendo uso de testes e escalas; bem como diagnosticar e tratar 
crianças que apresentassem problemas de aprendizagem, aproximando-se de um modelo médico de atuação. (SOUZA, 2008; LIMA, 2005; ANTUNES, 2008).
A postura 
clínica no ambiente escolar manteve-se presente do final do século XIX até a década de 1980, com características singulares em cada período, porém, mantendo a 
perspectiva da classificação, diagnóstico e tratamento do estudante. A partir da década de 1980, houve um movimento com vistas a repensar as bases teóricas e práticas 
da psicologia no que tange a sua inserção na educação formal, rompendo com o modelo clínico, patologizante, o qual não respondia as demandas sócio-educacionais. 
Uma literatura pioneira que representa as discussões do período é o livro redigido por Maria Helena Souza Patto e publicado em 1984, com o título: “Psicologia e 
ideologia: uma introdução crítica à psicologia escolar”. Nele, a autora tece severas críticas a formação e atuação do psicólogo na escola, defendendo necessidade de uma 
ação coletiva, na perspectiva relacional, partindo-se do pressuposto de que o fenômeno psicológico é construído a partir das relações do sujeito com o contexto que o 
cerca. (SOUZA, 2008; LIMA, 2005; ANTUNES, 2008).
Cabe salientar que na escola o contexto é complexo e multifacetado, exigindo a superação da visão clínica, bem 
como o desenlace com a idéia de que ao docente é atribuída a função de ensinar conteúdos e ao psicólogo, o cuidado com o comportamento do estudante. Atuar de 
forma relacional significa interligar os processos psicológicos aos processos pedagógicos, caminhando em parceria com os demais atores escolares, como docentes, 
gestores, estudantes e famílias, bem como investir na interlocução com outras áreas do saber, como a Pedagogia, a Sociologia e a História, por exemplo. (SOUZA, 2009; 
LIMA, 2005, ANTUNES, 2008)
Destaca-se, no entanto, que apesar dos trinta anos de debates e pesquisas sobre a importância da perspectiva crítica, colaborativa e 
relacional na atuação do psicólogo escolar, ainda é possível encontrar o modelo clínico, carecendo de uma postura interdisciplinar, a fim de agir em parceria com os 
outros profissionais da escola, integrando os conhecimentos da psicologia com outras áreas do saber, com vistas a propiciar a compreensão da realidade escolar e 
colaborar com o desenvolvimento intelectual, social e emocional dos sujeitos que compõe a escola.  (SOUZA, 2009; LIMA, 2005; PETRONI e SOUZA, 2017)
Diante deste 
contexto, a presente pesquisa visa examinar a inserção da Psicologia Escolar na educação básica em Aracaju/SE, a fim de responder a seguinte questão: qual o perfil 
profissional e formativo do psicólogo inserido nas instituições educativas de Aracaju/SE? Os objetivos específicos resumem-se em discutir questões como formação inicial 
e continuada; contextos de atuação; e práticas preventivas e interventivas.
 Como caminho metodológico, será realizada uma pesquisa de campo, exploratória, descritiva 
e qualitativa, utilizando como instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada com psicólogos escolares atuantes em Aracaju/SE. Espera-se, com esta 
pesquisa, conhecer o cenário da Psicologia Escolar na cidade, com vistas a desenvolver e consolidar a Psicologia Escolar na cidade.
Cabe destacar, a suma importância do 
olhar reflexivo para o campo da educação, o qual deve ser “constantemente construído, revisitado, criticado, superado, visando dar respostas e interferir (...) nos rumos 
das dimensões de formação do sujeito humano” (SOUZA, 2009, s.p.). Assim, a presente pesquisa propõe-se a investigar a inserção da psicologia neste espaço, 
promovendo a construção do conhecimento, debates e intervenções na perspectiva crítica e relacional, com vistas a desenvolver e consolidar a Psicologia Escolar e 
Educacional em Aracaju/SE.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: 

Examinar a inserção da Psicologia Escolar na educação básica em Aracaju/SE 

Objetivos 
específicos:		•	Conhecer o perfil dos psicólogos escolares atuantes em Aracaju/Se	•	Discutir o papel dos psicólogos escolares atuantes em Aracaju/SE	•	Compreender 
as práticas realizadas pelos profissionais da Psicologia nas escolas de Aracaju/SE	•	Discutir a formação inicial e continuada dos psicólogos atuantes nas escolas de 
Aracaju/SE	•	Discutir os fundamentos teóricos e metodológicos que embasam as práticas e intervenções dos psicólogos escolares em Aracaju/SE.	•	Avaliar as 
demandas de produção de conhecimento para a Psicologia Escolar e Educacional

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma pesquisa 
exploratória e descritiva, fundamentada na abordagem qualitativa, cujo conhecimento científico é legitimado pela qualidade da expressão do(s) sujeito(s) e não pela 
quantidade desses (SOUZA, 2010). Esta será realizada com todos os profissionais da Psicologia que atuam na Rede de Educação de Aracaju que se dispuserem, 
voluntariamente, a participar da pesquisa. O critério de escolha dos sujeitos pesquisados será o trabalho do (a) psicólogo (a) junto ao corpo técnico da escola como 
Psicólogo(a) Escolar e Educacional. 
Como critério de inclusão participarão da pesquisa somente psicólogos atuantes em instituições de ensino da cidade de Aracaju/SE. 
Serão excluídos do estudo aqueles que não cumprirem o critério de inclusão ou não desejarem participar da pesquisa.
 Para a coleta dos dados serão realizadas 
entrevistas individuais, tendo como base um roteiro para entrevistas semi-estruturado. As entrevistas serão gravadas em áudio sob o consentimento dos participantes, 
sendo o compromisso com o sigilo pontuado.  Os locais definidos para a realização das entrevistas serão estabelecidos de acordo com a preferência dos participantes, 
garantindo, assim, a privacidade, o sigilo e o silêncio necessários. 
Será realizado um levantamento juntos às escolas particulares de Aracaju, às Secretarias de Educação 
do Estado e Município, às escolas do sistema “S” (SESC, SENAC, SESI), além da Rede Federal de ensino em Aracaju (IFS), objetivando convidar os psicólogos (as) que fazem 
parte do quadro de funcionários, na função de psicólogo (a) Escolar e Educacional. Cada psicólogo (a) será contatado (a), via e-mail ou telefone, com o intuito de obter a 
autorização para a realização da pesquisa. 
Será entregue, lido e esclarecido o termo de consentimento para os participantes da pesquisa. Somente após a assinatura 
desse termo de consentimento por parte dos entrevistados será agendada a aplicação do questionário e marcada uma data para a entrevista. 
As entrevistas serão 
realizadas individualmente. As perguntas descritas no roteiro foram elaboradas levando-se em consideração sua aplicabilidade na Psicologia Escolar e Educacional. Além 
dos dados gerais de identificação e de formação acadêmica, o conteúdo das entrevistas aborda os pressupostos teóricos utilizados; os principais problemas encontrados 
nas escolas; com o que trabalha em sua escola e quais atividades fazem parte das atribuições do papel do psicólogo escolar e educacional, entre outras interrogações. O 
instrumento utilizado nesta pesquisa permitirá obter informações importantes a respeito da atuação dos Psicólogos na rede de ensino do município de Aracaju/SE, bem 
como a avaliação e descrição da atuação destes profissionais.
As fontes orais advindas das entrevistas serão transcritas, revisadas e tratadas através da Análise Textual 
Discursiva. É importante mencionar que essa pesquisa respeitará os padrões éticos e legais para pesquisas com seres humanos e utilizará todos os documentos de ética 
necessários para a referida atividade.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se possibilitar a construção do conhecimento, debates e intervenções na perspectiva crítica e 
relacional, com vistas tanto a promover a  saúde psicológica e psicossocial da comunidade escolar, quanto desenvolver e consolidar a Psicologia Escolar e Educacional em 
Aracaju/SE, .

VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PESQUISA

Especificação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observação
Auxílio para transcrição dos 
dados	4 estudantes	-	-	Os alunos atuarão de maneira voluntária
Transporte para coleta de dados 	-	Cálculo com base em 3 tanques de 
combustível	R$600,00		TOTAL: R$ 605,80	•	A pesquisadora dispõe de  computadores e  gravador para a execução da pesquisa. 	

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2491584555421586
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seguintes da pesquisa  	•	Análise e discussão dos dados	.Participação na Mostra de Pesquisa em Psicologia da Faculdade Estácio de Sergipe com vistas a relatar e discutir 
os resultados parciais do presente projeto	.Submissão do relatório referente ao mês anterior		DEZ	2018	•	Análise e discussão dos dados	•	Finalização da pesquisa	. 
Elaboração de um artigo a ser submetido para a Revista PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL (ISSN 2175-3539), qualis A2
.Submissão do relatório referente ao mês 
anterior		JAN	2019	•	 Elaboração de um artigo a ser submetido para a Revista	PSICOLOGIA EM ESTUDO (ISSN 1413-7372), qualis A1, com ênfase na formação do 
psicólogo	.Submissão do relatório referente ao mês anterior	•	Produção do relatório final		
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PESQUISADOR(A): Tharciano Luiz Teixeira Braga Da Silva
Plano de trabalho vinculado ao curso: Educação Física

@: tharcianoluiz@gmail.com

PROJETO: Respostas cardiovasculares e autonômicas do exercício calistênico intermitente de alta intensidade em homens inativos e ativos

Cronograma:
                          CRONOGRAMA DETALHADO
	                             2018.01/2019.01
     Fev  Mar  Abr  Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Jan
1	x											
2	x											
3		x										
4		x	x									
5		x	x	x								
6				x								
7					x							
8					x							
9						x	x
	x				
10								x				
11									x			
12									x	x	x	
13												x

1(Fevereiro 2018.01)- Reunião com o Grupo de Pesquisa em Fisiologia do 
Esforço Físico (GPFEF) para as orientações iniciais referente ao projeto e identificação do papel de cada discente que irá auxiliar na pesquisa. 
2(Fevereiro 2018.01)- 
Realizar um estudo piloto para o treinamento dos procedimentos experimentais. 
3 (Março 2018.01)- Envio de comprovação de aprovação do Comitê de Ética.
4 (Março 
2018.01)- Preenchimento do formulário de aplicação à Lei do bem.
5 (Março/Abril/Maio 2018.01)- Realizar coleta das variáveis cardiovasculares.
6 (Maio 2018.01)- 
Submeter o resumo do projeto de pesquisa ao Seminário de Pesquisa da Estácio.
7 (Junho 2018.01)- Palestra para os discentes do curso de Educação Física da Faculdade 
de Sergipe sobre os “Riscos e benefícios do exercício intermitente de alta intensidade”.	8(Junho 2018.01)- Submeter o 1º trabalho para publicação externa no 4º 
Congresso Internacional de Atividade Física, Nutrição e Saúde (CIAFIS). 
9 (Julho/Agosto/Setembro 2018.01-02)- Realizar coleta das variáveis cardiovasculares.
10 
(Setembro 2018.02)- Palestra para os discentes do curso de Educação Física da Faculdade de Sergipe sobre os “Efeitos hemodinâmicos do exercício intermitente de alta 
intensidade”.	11 (Outubro 2018.02)- Submeter o projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas e privadas.	12 (Outubro/Novembro/Dezembro 
2018.02)- Elaboração e submissão do artigo original em um periódico internacional (2º trabalho para publicação externa).
13 (Janeiro 2019.01)- Elaboração e submissão 
do relatório final.

Obs: Conforme o edital será submetido mensalmente a partir de março de 2018 o relatório mensal para o acompanhamento das atividades de 
pesquisa através de formulário eletrônico a ser disponibilizado


Descrição do Plano de Trabalho
1- INTRODUÇÃO 
O exercício calistênico intermitente de alta intensidade (ECIAI) tem crescido constantemente nos últimos 10 anos e diversos profissionais do exercício 
físico utilizam na sua rotina de trabalho (MACHADO et al., 2017).
 É compreendido que o exercício físico agudamente aumenta o risco de eventos cardiovasculares e este 
risco, está associado à intensidades mais vigorosas (GOODMAN et al., 2016). 

2- OBJETIVO
O objetivo deste estudo será avaliar os efeitos agudos do exercício 
calistênico intermitente de alta intensidade (ECIAI) sobre as respostas hemodinâmicas, autonômicas e da reatividade pressórica em indivíduos fisicamente inativos e 
ativos.

3- METODOLOGIA
     3.1- Sujeitos
Serão avaliados 20 homens com idade entre 18-28 anos. Estes homens farão parte de dois grupos: Grupo inativo (GI; n=10) e 
grupo ativo (GA; n=10). Os integrantes do GI serão selecionados em uma universidade privada a partir do questionário IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) 
instrumento desenvolvido e preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Instituto Karolinska da Suécia e pelo Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças dos Estados Unidos. Este instrumento tem como objetivo avaliar o nível de atividade física praticada (MATSUDO et al., 2001; CRAIG et al., 2003). Os indivíduos do 
GA também serão selecionados a partir do IPAQ na Faculdade Estácio de Sergipe. Para compor este grupo deverão classificar-se no IPAQ como ativos ou muito ativos. 
Serão incluídos no estudo na amostra estudantes universitários inativos e ativos. Também serão incluídos nos grupos do estudo praticantes de exercícios calistênicos e 
que treinem regularmente um mínimo de 3 vezes por semana, com duração mínima de 30 minutos, há pelo menos 6 meses. Não participarão do presente estudo aqueles 
que utilizarem drogas farmacológicas e recursos nutricionais ergogênicos. Também não serão incluídos praticantes que apresentaram lesões ortopédicas ou distúrbios 
metabólicos nos últimos 6 meses. O presente estudo está de acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Este projeto foi recentemente aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade Estácio de Sergipe (CAAE: 68576217.0.0000.8079) e os participantes desta pesquisa assinarão o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido.

     3.2- Caracterização da Amostra
Para a caracterização da amostra a massa corporal será aferida através de uma balança portátil digital modelo BC 
558 (Tanita®, Japão), com precisão de 0,1 kg e capacidade total de 150 kg. A estatura também será avaliada para calcular o índice de massa corporal (IMC) utilizando o 
antropômetro portátil Body meter 208 (Seca®, United Kingdom), com precisão de 1 cm. O IMC será calculado a partir da massa corporal em quilos dividida pelo quadrado 
da estatura em metros. Ocorrerá a aferição das dobras cutâneas através de um adipômetro científico (Cescorf®) em uma sala fechada. O protocolo utilizado para 
determinar a massa gorda, a massa magra e o percentual de gordura (%G) será o de Pollock de 7 dobras para homens e todas as medidas serão feitas em triplicatas. As 
variáveis antropométricas e de composição corporal serão avaliadas antes do início do protocolo experimental.

     3.3- Exercício calistênico intermitente de alta 
intensidade (ECIAI)
O protocolo de ECIAI deste estudo já foi descrito previamente (GIST; FREESE; CURETON, 2014). Será realizado um aquecimento antes do protocolo 
experimental de 10 agachamentos, 10 push-ups e 5 burpees. O protocolo de ECIAI será caracterizado pela realização do máximo de burpees quanto possível durante 30 
segundos, seguidos por 4 minutos de recuperação ativa. O ciclo burpees e repouso ativo será repetido em um total de 4 séries. A percepção subjetiva ao esforço será 
medida imediatamente após cada ataque de 30 segundos. O exercício do burpee começa na posição ortostática com os braços ao lado do corpo. Em seguida, o indivíduo 
muda para a posição agachada e apoia as mãos sobre o chão em frente dos pés. Rapidamente, o sujeito chuta os pés para trás e para baixo com um push-up, e retorna os 
pés para a posição de agachamento. Por fim, estende-se os joelhos, quadris e pula o mais alto possível com os braços estendidos.

     3.4- Avaliação dos parâmetros 
cardiovasculares
A pressão arterial dos sujeitos será medida através de um aparelho automático, calibrado e validado (Microlife, model BP 3AC1-1®) (TOPOUCHIAN et al. 
2005). Serão registrados os valores da frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e da pressão arterial média (PAM). Os 
valores da pressão arterial serão medidas após 20 minutos de repouso, imediatamente após o exercício calistênico e pós-exercício calistênico a cada 15 minutos durante 
60 minutos de repouso com o indivíduo sentado em uma cadeira. 

     3.5- Avaliação da variabilidade da frequência cardíaca
Para a avaliação da variabilidade da 
frequência cardíaca (VFC) será utilizado um monitor Polar® V800 que produz gravações de intervalo RR consistentes com um eletrocardiograma (GILES; DRAPER; NEIL, 
2016). Os dados coletados pelo monitor serão visualizados no software Polar Protrainer 5® e exportados e analisados no software Kubios (release 2.1 Kubios  HRV). Para o 
presente estudo será utilizada a análise do domínio da frequência (Realizada por meio das medidas derivadas da análise do espectro de potência) (RAJENDRA ACHARYA et 
al., 2006). 
A análise do domínio da frequência permitirá a identificação da modulação simpático e parassimpático da VFC (GILES; DRAPER; NEIL, 2016). Serão calculados 
três componentes espectrais: frequência muito baixa (VLF; 0,00-0,04 Hz), baixa frequência (LF; 0,04-0,15 Hz) e alta frequência (HF; 0,15-0,40 Hz). Além disso, será 
calculada a relação LF:HF que reflete as alterações absolutas e relativas entre os componentes simpático e parassimpático do SNA, caracterizando o balanço autonômico 
do coração (VANDERLEI et al., 2009). Os valores da VFC serão medidas após 20 minutos de repouso, imediatamente após o exercício calistênico e pós-exercício calistênico 
a cada 15 minutos durante 60 minutos de repouso com o indivíduo sentado em uma cadeira. 

     3.6- Avaliação da reatividade pressórica
Para a avaliação da 
reatividade pressórica será utilizado o cold pressor test (HINES; BROWN, 1936).  Os participantes do estudo serão instruídos a submergir a mão direita espalmada até o 
nível do pulso em uma bacia contendo água gelada e gelo, mantida à temperatura ≅4ºC e somente retiraram a mão após 120 segundos de imersão onde será mensurada 
a pressão arterial no braço contralateral (MENKES et al., 1989). A pressão arterial será medida após cold pressor test no repouso e 60’ do exercício calistênico 
intermitente de alta intensidade.

     3.7- Procedimento experimental
Todo o protocolo experimental será em um local com a temperatura ambiente controlada entre 
22 - 240 C. Após as coletas das variáveis para a caracterização da amostra, será colocado um frequêncimetro no participante e ele ficará sentado em uma cadeira 
confortável durante 20’ em repouso onde será orientado a não falar e a não realizar movimentos bruscos. Ao fim deste tempo serão aferidas as variáveis cardiovasculares 
(FC e pressão arterial). Após 5’ da avaliação de repouso, o participante será submetido ao cold pressor test e logo em seguida dará o início ao protocolo de ECIAI. As 
variáveis cardiovasculares serão novamente aferidas após 15’, 30’, 45’ e 60’ após o protocolo de exercício físico com o indivíduo sentado em repouso absoluto. O cold 
pressor test será também novamente realizado após os 60’ do repouso e a variabilidade da frequência cardíaca será avaliada posteriormente através dos registros feitos 
pelo frequêncimetro.     

     3.8- Análise Estatística
Os valores serão expressos como a média ± desvio padrão da média (DP). Para avaliar a normalidade da amostra será 
utilizado o Shapiro-Wilk test. Os testes de análise de variância (ANOVA de “uma” ou de “duas vias”) seguido do pós-teste de Bonferroni serão utilizados para avaliar a 
significância das diferenças entre as médias. O tamanho do efeito é uma estatística descritiva que serve como complemento ao teste de significância estatística. Os 
valores serão considerados estatisticamente significativos quando p< 0,05. Em todos estes procedimentos será utilizado o programa estatístico GraphPad Prism versão 
3.02.

     4- RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se como resultados para este projeto observar um efeito hipotensor, aumento da modulação parassimpática e redução da 
reatividade pressórica em ambos os grupos avaliados quando comparado com o repouso. Além disso, sugere-se que estas respostas serão mais acentuadas no grupo 
fisicamente inativo quando comparado com o grupo ativo.

   5- VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA                                             
Todo o material foi adquirido por 
financiamento próprio pelo professor orientador do projeto. O curso de Educação Física da Faculdade Estácio de Sergipe dispõe de um corpo docente qualificado capaz de 
orientar e realizar os experimentos das variáveis hemodinâmicas e autonômicas especificadas do presente projeto. 






Lattes: http://lattes.cnpq.br/8732009014069902
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PESQUISADOR(A): Belmiro Vivaldo Santana Fernandes
Plano de trabalho vinculado ao curso: Direito

@: belmirofernandes@gmail.com

PROJETO: hemsex - o uso de drogas pela população LGBTQ no contexto de relações sexuais e seus reflexos bioéticos, na saúde e direitos 
fundamentais

Cronograma:
Fevereiro a Junho 2018 - Entrevistas e análise dos dados
Julho 2018 a janeiro 2019 - Redação do trabalho

Descrição do Plano de Trabalho
O estudo tem por objeto analisar o incremento do uso recreativo de drogas com o propósito de estímulo e desinibição em práticas sexuais por homens gays e bissexuais 
na cidade de Salvador/BA, diante dos princípios da vulnerabilidade e autonomia, verificando seus impactos na capacidade bioética de seus participantes, suas 
consequências jurídicas e que recomendações poderão ser feitas para que seja desenvolvida uma política redução de danos, além do adequado tratamento jurídico que o 
tema dispensa.
Este tema é inédito na pesquisa científica jurídica brasileira, uma vez que se trata se um fenômeno recente até mesmo outros centros urbanos em que há 
mais tempo se demonstra maior tolerância e aceitação à população LGBTI como um todo, acrescido da facilitação de encontros pessoas para práticas sexuais e ao próprio 
acesso de drogas recreativas, proporcionados por redes sociais e aplicativos de encontros e comunicação. 
Assim, esta pesquisa justificará a importância da necessidade 
de ser desenvolvido um adequado enfrentamento jurídico para este fenômeno em grande escala de crescimento, posto que a atual aplicação do ordenamento jurídico 
para este contexto não tem se mostrado eficaz seja para a exata compreensão da capacidade bioética das pessoas envolvidas em tal situação com o fim de se atribuir o 
adequado tratamento jurídico, especialmente quando em confronto diante dos princípios da vulnerabilidade e autonomia.
De modo a respaldar a pesquisa, será 
apresentada a metodologia com o delineamento do estudo, descrição das técnicas, dos procedimentos, do tipo de coleta e interpretação de dados, utilizando uma 
abordagem qualitativa. E ainda, por envolver seres humanos, serão esclarecidos os aspectos éticos essenciais com a adequada avaliação da relação risco-benefício, a 
obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido, com a devida assinatura de cada sujeito pesquisado, e a garantia da preservação da privacidade dos seus 
dados.
Trata-se de um projeto em construção, que se ressignificará durante o curso, com o apoio da orientação e do acervo bibliográfico físico e digital. 
Ainda não foi 
identificado um padrão comportamental no chemsex, especialmente quanto às razões pelas quais cada indivíduo acaba com ele aderindo. Sabe-se que a maioria dos 
participantes possuem algum tipo de experiência com o uso recreativo de drogas, em que alguns possuem sua “droga favorita” enquanto outros prefere a utilização de 
diferentes variações. Tais drogas podem proporcionar uma experiência sexual mais intensa, oferecendo maior conexão entre os indivíduos, embora o efeito da sensação 
seja bastante curto. 
Há inegáveis impactos sobre a saúde mental e física dos participantes, inclusive em doenças sexualmente transmissíveis (incluindo o HIV), além de 
consequências nas esferas cível, criminal e no ambiente de trabalho. 
Diante do cotejo específico da autonomia e da vulnerabilidade dos sujeitos envolvidos, é imperioso 
o entendimento do fenômeno, a fim de analisar como se dará a aplicabilidade das normas jurídicas disponíveis no ordenamento brasileiro nos diversos aspectos bioéticos 
e jurídicos do chemsex, a fim de se propor soluções e recomendações adequadas.
4.2. Questões norteadoras da pesquisa.

a)	Qual é o contexto pessoal e social dos 
homens gays e bissexuais praticantes do chemsex, em Salvador/BA?	b)	Quais são os riscos/danos percebidos ou experienciados no contexto do chemsex, incluindo – 
mas não se limitando – a aspectos de saúde, transmissão de DSTs, violência, criminalidade, convivência social e ambiente de trabalho?	c)	Como a capacidade bioética 
dos envolvidos é afetada e qual deve ser o seu adequado tratamento jurídico nas complexas situações enfrentadas? Quais são os impactos na legislação civil, do trabalho 
e penal quanto ao tema?
d)	Que respostas o ordenamento jurídico brasileiro apresenta aos contextos de vulnerabilidade e autonomia dos praticantes de chemsex? Deve 
haver algum tratamento jurídico específico?
a)	Objetivo central: demonstração da hipótese de pesquisa, especificamente quanto ao problema de saúde pública que tem 
se verificado na prática do chemsex, com a adequada aplicação das normas jurídicas junto aos envolvidos, seja ao protege-los de situações típicas de violência e danos à 
sua saúde, seja ao se compreender os impactos de tal prática em sua capacidade bioética.
b)	Objetivos específicos:
a.	Estabelecer e descrever o contexto social e 
pessoal do uso sexual de drogas na população gay e bissexual de Salvador/BA;
b.	Compreender os riscos e danos percebidos ou experienciados pelos homens gays e 
bissexuais que usam drogas durante o sexo, incluindo (mas não se limitando) à saúde sexual e à possibilidade de transmissão de DST’s e HIV;	c.	Identificar os motivos, 
significados e valores associados com a prática do chemsex e como são influenciados.
d.	Produzir recomendações para políticas públicas e aplicação do ordenamento 
jurídico compatível com o complexo fenômeno.
Respaldando-se nos instrumentos a serem construídos para a coleta de dados, será realizada a pesquisa de campo com 
aplicação de entrevista semi-estruturada junto a homens gays e bissexuais que utilizam drogas recreativas em práticas sexuais.
Segundo Gil (2010, p. 59), a pesquisa de 
campo focaliza no estudo de uma comunidade, sendo desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes de 
modo a captar as explicações e interpretações que ocorrem no grupo, podendo ser conjugado com outros procedimentos como a análise de documentos. 
	Já a 
entrevista é uma técnica que permite o desenvolvimento de uma relação mais estreita entre as pessoas e é bastante utilizada na pesquisa em Ciências Sociais. Com isso, a 
melhor situação para participar na mente de outro ser humano é a interação face a face, pois tem o caráter de proximidade entre as pessoas, que proporciona as 
melhores possibilidades de penetrar na mente, vida e definição dos indivíduos (RICHARDSON, 1999, p. 207)
	A opção pela entrevista semi-estruturada se dá em razão da 
possibilidade de se seguir um roteiro previamente definido de modo a evitar a fuga dos pontos de interesse da pesquisa. 
A entrevista semi-estruturada está focada em 
um determinado assunto sobre o qual elaboramos um roteiro com perguntas principais, que podem ser complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 
da entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista possibilita que as informações surjam de forma mais livre com respostas não condicionadas a uma padronização de 
alternativas (MANZINI, 1991, p. 156).
9.2.	Análise de dados.

A análise dos dados em pesquisa qualitativa consiste da preparação e organização dos dados (isto é, dados 
em textos como nas transcrições, ou dados em imagens como em fotografias) para análise, depois a redução dos dados em temas por meio de um processo de criação e 
condensação dos códigos (CRESWELL, 2014, p. 157). 
Para uma aplicabilidade coerente da análise de conteúdo, segundo Bardin (2009, p. 59), de acordo com os 
pressupostos de uma interpretação das mensagens e dos enunciados, a análise de conteúdo deve ter como início uma organização em torno de três pólos: a pré-análise, a 
exploração do material e o tratamento dos resultados através da inferência e da interpretação.
Ao final, será redigido o relatório final de pesquisa, com estrutura de texto 
dissertativo, apontando as conclusões em face da literatura e consoante o problema e hipótese de pesquisa.


Lattes: http://lattes.cnpq.br/9229440571677571
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PESQUISADOR(A): André Ricardo Magalhães
Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharias

@: andrerm@gmail.com

PROJETO: LADIOBA - Laboratório Digital de Objetos de Aprendizagem

Cronograma:
Plano de Trabalho

Fevereiro/ Março 2018

Meta 1: Definição dos Campos Conceituais
Atividades: Reuniões conjuntas com professores das disciplinas de Cálculo e 
Física para determinar os principais conceitos deficitários nos estudantes

Meta 2: Definição das Linguagens de Desenvolvimento
Atividades: Visitas a laboratórios e 
entrevistas com técnicos para verificação das infraestruturas laboratoriais e compatibilidade para a definição da plataforma de desenvolvimento do 
LADIOBA


Abril/Maio 2018
Meta 1: Construção dos OAs referente as disciplinas de Calculo 
Atividades: Modelagem e ordenamento das sequencias didáticas 
elaboradas por professores das disciplinas e adequação ao sistema de Metadados do LADIOBA 

Junho 2018
Meta 1: Submissão do primeiro Artigo sobre o 
LADIOBA
Atividades: Escrita do texto relativo ao artigo LADIOBA, focando nos aspectos conceituais dos estudantes e de como os OAs foram pensados para tais 
dificuldades

Julho/Agosto 2018
Meta 1: Construção dos OAs referente as disciplinas de Física 
Atividades: Modelagem e ordenamento das sequencias didáticas 
elaboradas por professores das disciplinas e adequação ao sistema de Metadados do LADIOBA 


Setembro 2018
Meta 1: Realização do Seminário 
Internacional
Atividades: Organização e desenvolvimento das tarefas do I Seminário Internacional sobre Tecnologias no ensino, com a participação dos professores Prof. 
Dr. José Antônio Moreira da Universidade Aberta de Portugal e Prof. Dr. Christian Esteban  da Universidad Del Chile.



Outubro/Novembro 2018
Meta 1: Submissão do 
segundo Artigo sobre o LADIOBA
Atividades: Escrita colaborativa com os pesquisadores de Portugal e do Chile sobre o texto relativo ao LADIOBA, podendo a publicação 
tanto ser em Periódico Qualificado quanto em livro publicado.

Dezembro 2018
Meta 1: Apresentação do LADIOBA para toda comunidade da Estacio FIB
Atividades: 

Descrição do Plano de Trabalho
LADIOBA: Laboratório digital de Objetos de Aprendizagem	
Introdução
O tema da presente proposta é a criação do LADIOBA (Laboratório Digital de Objetos de 
Aprendizagem). Este Laboratório é uma ferramenta que pode auxiliar os estudantes na aprendizagem de determinados conceitos e no desenvolvimento da 
autonomia/autoria necessárias para que possam lograr êxito na vida acadêmica.
A Justificativa desta proposta reside em particular ao baixo desempenho dos estudantes 
nos diversos componentes curriculares da sua formação. As dificuldades de aprendizagem dos estudantes da área de Engenharia, em particular, são grandes devido a 
diversos fatores. Se por um lado o forte raciocínio matemático exigido nas diversas disciplinas da área atrapalham os estudantes, por outro, a má formação obtida na 
educação básica também contribui para o baixo desempenho de muitos alunos. Neste sentido, muitas ações vêm sendo adotadas nas IESP (Instituições de Ensino 
Superior Privadas) para minimizar este problema. Uma delas é a introdução de disciplinas que tratem dos conceitos básicos na área de Matemática e Física. Todavia, a 
inclusão de novos componentes curriculares não é a garantia da solução para a questão. Assim, é que a proposta da criação de um Laboratório Digital de Objetos de 
Aprendizagem possa potencializar a capacidade investigativa dos estudantes, criando a autonomia e autoria necessárias para a vida acadêmica.
Os Objetos de 
Aprendizagem podem possuir diversos formatos bem como diversas maneiras de serem usados. No entanto, alguns pontos são essenciais para definirmos aqui o que 
serão os OAs(Objetos de Aprendizagem) do LADIOBA. O primeiro deles é que serão totalmente digitais. A plasticidade que formato digital proporciona bem como a 
possibilidade de quebra do conceito de tempo e espaço, permitem uma flexibilidade de uso muito grande. O segundo ponto é que eles têm que ser elementos que 
facilitem o processo de ensino e de aprendizagem, de maneira autocontida. Ou seja, permitir ser reutilizado em outras atividades para além daquela para qual foi 
pensado originalmente.
Para o desenvolvimento desta pesquisa o foco na internacionalização será essencial. Iremos iniciar as estratégias de Internacionalização das 
pesquisas na Estácio FIB através das parcerias já estabelecidas pelo proponente desta pesquisa com a Universidade Aberta de Portugal, representada pelo Prof. Dr. José 
Antônio Moreira e com a Universidad Del Chile, representada pelo Prof. Dr. Christian Esteban. Ambos pesquisadores e seus grupos de pesquisa já colaboram com o autor 
desta proposta em parcerias internacionais validadas por convênios entre a Universidade do Estado da Bahia e as instituições de origem destes pesquisadores. Vale 
ressaltar que estes convênios já contemplam a participação de outras instituições locais no intuito de fortalecer a rede de pesquisa, ensino e extensão da região 
metropolitana de Salvador.
  
1.0 Objetivos
1.1 Geral  
Desenvolver o LADIOBA, Laboratório Digital de Objetos de Aprendizagem, de maneira a potencializar o 
desenvolvimento da autonomia/autoria dos estudantes através de processos de ensino e aprendizagem mais dialógicos. 	1.2 Específicos	•	Mapear o conjunto de 
conceitos necessários especificamente para as disciplinas de Cálculo e Física, conjuntamente com professores das referidas disciplinas.	•	Elaborar os Objetos Digitais de 
Aprendizagem, em plataforma a ser definida, para os conteúdos mapeados.	•	Compartilhar experiências com os grupos de pesquisa da Universidade Aberta de Portugal 
e da Universidad Del Chile, na construção de OAs.	•	Desenvolver um Seminário Internacional sobre o uso das tecnologias digitais nos processos de ensino/aprendizagem. 



Metodologia
Nesta proposta de pesquisa, a metodologia para levantamento e obtenção das informações será a pesquisa aplicada, que utiliza como estratégia a pesquisa-
ação, um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. 


Uma pesquisa pode ser qualificada de pesquisa-ação quando houver realmente uma ação por parte das pessoas ou grupos implicados no problema sob observação.
Para 
agir de forma sistemática, agindo e investigando no campo da prática, será adotado o ciclo Plain-Do-Check-Action (PDCA), originário do campo da Administração, utilizado 
também por alguns autores como sendo o ciclo da investigação-ação. No campo da administração, o ciclo PDCA é traduzido, respectivamente como sendo: Planejar, 
Executar, Verificar e Agir. No entanto alguns autores traduzem como planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se.
Para melhor adequação dos termos, neste 
trabalho será adotado a seguinte nomenclatura para definir as fases que compõe o ciclo: Planejamento, Ação/execução, Monitoramento/verificação, 
Avaliação/correção.
Para melhor divisão, as fases que compõem o ciclo PDCA foram estruturadas conforme segue, com as 4 fases (Planejamento, Ação/Execução, 
Monitoramento/Verificação, Avaliação/Correção), conforme segue:
Planejamento: Esta fase compreende desde a identificação do problema até a definição da 
modelagem a ser implementada na construção do LADIOBA 
Ação/Execução: Nesta fase, que está dividida em duas etapas, compreende o desenvolvimento do 
modelagem e implementação da solução na ferramenta escolhida a partir das dimensões, métricas e indicadores previamente definidos na fase de 
planejamento.
1.	Desenvolvimento da Modelagem Sistêmica: A etapa de construção da modelagem e definição de todos aspectos do projeto de software. Utiliza as 
técnicas e metodologias de modelagem e Engenharia de Software. 
2.	Implantação e disponibilização dos cubos OLAP: Esta etapa são construídos os Objetos de 
Aprendizagem e disponibilizados na plataforma desenvolvida para tal.
Monitoramento/Verificação: 
Acompanhamento e avaliação dos resultados: Nesta fase serão 
analisados os resultados implementados nas fases anteriores para que sejam comparados com os resultados esperados/planejados e a necessidade de um 
replanejamento das ações. Também nesta fase será validada a ferramenta  disponibilizada com os OAs desenvolvidos na fase anterior. Os instrumentos usados nesta fase 
são um questionário semi-estruturado, a própria ferramenta. O questionário visa obter dos atores que colaboraram desde a fase de planejamento a sua percepção em 
relação ao ambiente analítico proposto. 
Avaliação/Correção: 
Medidas corretivas ou Institucionalização: É a fase para a tomada de medidas corretivas, tanto do ponto 
de vista das informações encontradas, como da solução adotada. Para os casos não houver necessidade de readequação da solução apresentada, esta também é uma 
fase para o processo de institucionalização da solução. A institucionalização de um projeto desta natureza dependerá de um período de uso e amadurecimento. 



Resultados Esperados

Os resultados esperados com esta pesquisa estão relacionados com a efetiva construção de uma ferramenta de apoio ao ensino/aprendizado dos 
estudantes da Estácio FIB, buscando desenvolver a autonomia dos mesmos na construção do saber. Para além disso, através de uma proposta de ação colaborativa com 
grupos de pesquisa internacionais já parceiros do proponente dessa pesquisa, promover a internacionalização da pesquisa dentro da Estácio FIB. A realização de um 
seminário com a presença confirmada de dois palestrantes internacionais para dialogar sobre as tecnologias digitais em apoio ao ensino/aprendizado e em particular 
como se deu a contribuição de cada grupo de pesquisa para a consecução do LADIOBA será de grande valia para a instituição do ponto de vista de avaliação pelos 
organismos reguladores.
Ademais, a característica da proposta permite a produção de vários artigos e capítulos de livro, com publicações nacionais e internacionais 
devido a parceria estabelecida com grupos estrangeiros.
Por fim, a cultura de inserir metodologias ativas nas atividades de ensino pode ser potencializada a partir do 
momento da existência de um ambiente especifico para tal fim. Ou seja, pode potencializar a cultura tecnológica necessária as atividades de ensino.

Viabilidade Técnica 
e Econômica
	 A Viabilidade técnica e econômica deste projeto se dá pelo fato dele ser um projeto dentro do escopo das pesquisas do proponente. O proponente deste 
projeto é líder de dois grupos de pesquisa cadastrados no CNPQ, o Tech Math e o Modellus. Ambos grupos são constituídos com estudantes de Mestrado e Doutorado 
orientados pelo proponente. Logo, existe uma base sólida de participantes que atuam com o pesquisador desta proposta e que contribuirão para o desenvolvimento 
pleno da pesquisa. Ademais, as parcerias que os grupos de pesquisa que o proponente coordena mantém com grupos internacionais, trazem um aporte já consolidado via 
editais de fomento da Universidade do Estado da Bahia para a realização de parcerias de trabalho. Logo a proposta de trazer os parceiros de Portugal e do Chile já está 
amparada do ponto de vista econômico. Desta forma, tal proposta está amparada nos mais altos níveis de respaldo técnico e com suporte financeiro próprio inclusive 
para realização de palestras internacionais.


Lattes: http://lattes.cnpq.br/5059926055966737
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Realização de diversas palestras de divulgação da Plataforma no intuito de começar a institucionalização da mesma nos diversos cursos do Centro Universitário Estacio 
FIB

Janeiro 2019
Meta 1: Construção do Relatório Final
Atividades: Elaborar um plano de ação para a manutenção e retroalimentação do LADIOBA. O mesmo deverá 
ser dado continuidade pela comunidade acadêmica, no sentido de povoar cada vez mais o laboratório com OAs nas mais diversas áreas do saber.


PESQUISADOR(A): Carlos Alberto Lima Da Silva
Plano de trabalho vinculado ao curso: FARMÁCIA

@: carlosls.compos@gmail.com

PROJETO: Estudo dos fatores associados ao abandono do tratamento para HIV-aids em um Serviço de Atenção Especializada em Feira de Santana, 
BA.

Cronograma:
Atualização da revisão de literatura    01.02.2018   a 28.02.2018
Redação da versão final do projeto 01.03.2018 a 15.03.2018
Treinamento da equipe de campo 
15.03.2018 a 31.03.2018
Coleta de dados   01.04.2018 a 31.05.2018
Construção e limpeza do banco de dados  01.06.2018 a 30.06.2018
Processamento e análise dos 
dados – parte I       01.07.2018 a 31.07.2018	Redação e Submissão do primeiro trabalho – 01.08.2018 a 31.08.2018	Atualização da revisão de literatura    01.09.2018   a 
30.09.2018	Processamento e análise dos dados – parte II  01.10.2018   a 31.10.2018	Redação científica do segundo trabalho – 01.11.2018 a 31.12.2018	Submissão do 
segundo trabalho – 01.01.2019 a 30.01.2019 	Envio do relatório final  01.01.2019 a 30.01.2019	

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
O enfretamento da epidemia da aids ainda se configura como um desafio para a saúde pública em nível mundial, devido ao aumento de novas infecções 
em grupos populacionais vulneráveis e dos desafios na prevenção, diagnóstico e tratamento (GRECO, 2008). Além disso, ao longo dos anos, associadas ao aumento do 
número de novos casos, ocorreram diversas mudanças no perfil das pessoas que vivem com o vírus HIV, tanto pela forma de transmissão, quanto pelo maior número de 
estudos relacionados à temática tendo em vista a promoção de melhor qualidade de vida (BRITO, 2001).
Assim, não resta dúvida que a introdução da terapia 
antirretroviral altamente potente (TARV) vem contribuindo para mudanças nos padrões de morbimortalidade associados à infecção pelo HIV-aids, principalmente nos 
países desenvolvidos, com aumento expressivo da sobrevida e da qualidade de vida das pessoas vivendo com aids (GRINSZTEJN et al., 2009). Portanto, a adesão do 
tratamento se torna um grande desafio, uma vez que se faz necessário alterar alguns hábitos e costumes do usuário. Mudanças nos hábitos alimentares, uso constante de 
medicamentos e acompanhamento clínico especializado são alguns dos novos desafios na adesão ao tratamento (TROMBINI e SCHERMANN, 2010; HOLANDA et al., 
2012).
Além dessas mudanças, o conhecimento da infecção e início do tratamento parece envolver questões comportamentais, como o medo da discriminação e 
exclusão de familiares e amigos e, em algumas situações, os efeitos colaterais resultados da terapia. Essas e outras razões resultam, em alguns casos, no abandono do 
tratamento. Neste sentido, a interrupção do acompanhamento ambulatorial pode resultar em comprometimento da saúde, com destaque para o aumento da carga viral, 
desenvolvimento de cepas virais resistentes, ocorrência de infecções oportunidades e aumento da morbimortalidade (BRASIL, 2004; 2008).
Portanto, este estudo 
pretende identificar os fatores relacionados ao abandono do acompanhamento ambulatorial num Serviço de Atenção Especializada em HIV na cidade de Feira de Santana, 
BA. 

OBJETIVO GERAL
Identificar os fatores associados ao abandono do tratamento em adultos num Serviço de Atenção Especializada em HIV-Aids em Feira de Santana, 
BA.		OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	•	Descrever as características sociodemográficas e clínico-laboratoriais de adultos soropositivos para HIV com abandono de tratamento 
no SAE do Centro de Referência DST-HIV-AIDS de Feira de Santana;	•	Estimar a taxa de abandono do tratamento antirretrovirais entre adultos acompanhados no SAE, 
segundo sexo e faixa etária.

METODOLOGIA
1.1	Delineamento do Estudo
Trata-se de um estudo epidemiológico observacional com delineamento longitudinal, 
conduzido por meio de revisão de prontuários clínicos de adultos matriculados no Serviço de Atenção Especializado – SAE do Centro de Referência Municipal/CRM de DST-
HIV-AIDS de Feira de Santana.

1.2	População do Estudo
A população alvo do estudo será composta por adultos com diagnóstico confirmado do HIV, ambos sexos, e 
que sejam cadastrados no serviço de referência, desde a sua implantação. Serão considerados como critérios de exclusão os prontuários incompletos ou que não foram 
preenchidos. Portanto, a partir fornecidos pelo CRM DST/HIV/AIDS e estudo piloto, serão revisados prontuários constituintes de uma amostra aleatória de indivíduos 
elegíveis para o estudo e matriculados neste serviço desde a implantação do SAE (agosto de 2003) até 31 de junho de 2018. Assim, estima-se que serão revisados cerca de 
380 prontuários clínicos.
A classificação dos casos como abandono será definida a partir do critério adotado pela Nota técnica n° 208/09, que recomenda que sejam 
considerados como abandono ao tratamento os usuários que não retirarem os medicamentos antirretrovirais a partir de três meses após a data prevista e não 
retornarem às consultas em seis meses. 

1.3	Estratégias de pesquisa e instrumentos de coleta de dados
As informações do estudo serão obtidas por meio de consulta 
aos prontuários clínicos dos adultos infectados pelo vírus, que são atendidos no serviço de referência, pelo Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) e 
pelo Sistema de Informação de Agravo de Notificação (SINAN), através da ficha de notificação da aids. Dessa forma, a partir da consulta do livro de cadastro geral dos 
pacientes existente no serviço, serão identificados os adultos elegíveis para o estudo. Em seguida, será construída uma lista a fim de organizar a busca dos prontuários 
clínicos pertinentes à pesquisa. E, então, a partir do número de registro, serão selecionados os prontuários para investigação e coleta das informações de 
interesse.

1.4	Coleta de Dados

A coleta acontecerá a partir de um instrumento previamente elaborado e adaptado, contendo as informações que serão obtidas nos 
prontuários clínicos e dos sistemas de informações, SICLOM e SINAN. Os prontuários e os registros dos sistemas serão analisados pelo mesmo pesquisador, visando 
padronizar a coleta de dados e a qualidade da informação. 
O período da coleta compreenderá os meses de abril e maior, realizados em turnos previamente 
estabelecidos em conjunto com a coordenação do serviço, para que não haja interferência na rotina de atendimento. Será solicitado um espaço reservado para que se 
possa realizar a coleta, a fim de organização e privacidade das informações contidas nesses documentos. Será realizado um estudo piloto com 10 prontuários com o 
intuído de adequar o instrumento de coleta e as variáveis selecionadas. Após essa etapa e adequação, caso se faça necessário, serão revisados todos os prontuários 
clínicos constituintes da amostra.

1.5	Procedimentos para organização e análise de dados

Após coleta e leitura de todo o conteúdo registrado no instrumento de 
coleta de dados, os dados serão armazenados no software EpiData, para posterior análise e interpretação no software Stata versão 14.0. Será realizada uma análise 
descritiva das variáveis categóricas de interesse, a partir das frequências absolutas e relativas. Na segunda etapa, para identificar os fatores associados ao abandono, 
serão realizadas análises bivariadas, contemplando as características sociodemográficas e clínico-laboratoriais dos pacientes, bem como dados relativos ao atendimento 
recebido. Para comparação de proporções, será utilizado o teste qui-quadradro de Pearson ou teste exato de Fischer. Para as variáveis contínuas, a comparação será 
realizada por meio do teste não paramétrico de Mann-Whitney, com respectivo nível descritivo do valor-p. Serão considerados resultados estatisticamente significantes 
aqueles que apresentarem nível de significância de 5%. Finalmente, será utilizada a técnica de análise de sobrevivência, com o objetivo de estimar a mediana do tempo de 
abandono desde a matrícula no serviço. Nesse estudo, serão considerados “censurados” os casos que não abandonaram ou interromperam o acompanhamento 
ambulatorial, pacientes transferidos para outros serviços ou os casos que evoluíram a óbito. Além disso, serão obtidas, para cada subgrupo do estudo, as curvas da função 
de sobrevida pelo estimador de Kaplan-Meier. Para comparação das curvas de sobrevivência, será utilizado o teste de Mantel-Haenszel (log-rank). E, por fim, para 
investigar o papel das variáveis de interesse no tempo de abandono do tratamento, será utilizado modelo de riscos proporcionais de Cox.

RESULTADOS 
ESPERADOS
Dados preliminares sugerem uma taxa de abandono de tratamento em torno de 20 %. Assim, acredita-se que as informações obtidas durante a realização do 
estudo poderão auxiliar os profissionais na identificação dos indivíduos que abandonaram o acompanhamento ambulatorial, possibilitando a busca ativa para 
fortalecimento do vínculo e retomada do tratamento. Além de fornecer subsídios para o planejamento e programação de ações que possam prevenir abandonos ou 
interrupções no tratamento. 
VIABILIDADE ECONÔMICO - FINANCEIRA
	O estudo proposto é seguramente viável, pois se trata de um estudo observacional que será 
conduzido com dados secundários, disponíveis nos prontuários clínicos e principais Sistemas de Informações do SUS. Assim, para a realização desta atividade serão 
selecionados estudantes bolsistas da própria Instituição. Ou seja, não haverá necessidade de despesas com entrevistadores. Destaca-se que este estudo fará parte de um 
estudo anterior que se encontra em andamento (parecer CEP n° 2.266.294). Assim, está assegurada a sua realização pela coordenação do Centro de Referência 
Municipal\CRM DST/HIV/AIDS e contará com o apoio de profissionais com a devida formação teórico-metodológica e técnica. 
	Soma-se a isso, a possibilidade de 
obtenção de financiamento pelas agências de fomento, experiência do pesquisador com a temática a ser investigada e com os principais Sistemas de Informação em 
Saúde ao longo de sua atuação profissional, além da maturidade, motivação e disponibilidade para dedicação ao projeto de pesquisa.


Lattes: http://lattes.cnpq.br/7858822343214047
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PESQUISADOR(A): Larissa Alves De Sousa Costa
Plano de trabalho vinculado ao curso: Nutrição

@: larissaascosta@gmail.com

PROJETO: Desenvolvimento de filmes biodegradáveis de fécula de mandioca plastificados com glicerol e sua eficiência como embalagem de pães 
isentos de glúten.

Cronograma:
•	Fevereiro/2018: Levantamento bibliográfico e aquisição dos insumos a serem utilizados nesta pesquisa.	•	Março/2018 - Abril/2018: Estudo das condições de processo 
ótimas para obtenção dos pães isentos de glúten utilizando farinha de arroz, farinha de soja desengordurada e hidrocoloides como alternativa a farinha de trigo. 
Preenchimento e submissão do formulário de aplicação à Lei do bem. Emissão de relatório para acompanhamento das atividades de pesquisa do mês fevereiro/2018.   


•	Maio/2018: Análise sensorial dos pães obtidos (entre os membros da equipe deste projeto) e escolha da formulação padrão selecionada para dar prosseguimento a 
este estudo. Emissão de relatório para acompanhamento das atividades de pesquisa dos meses de março e abril/2018.   	•	Junho/2018: Análises da composição físico-
química da formulação padrão. Emissão de relatório para acompanhamento das atividades de pesquisa do mês maio/2018.   	•	Julho/2018: Análise microbiológica da 
formulação padrão. Redação de manuscrito. Emissão de relatório para acompanhamento das atividades de pesquisa do mês junho/2018.   	•	Agosto/2018: Teste e 
otimização das formulações dos filmes biodegradáveis, adicionados de glicerina como plastificante, a serem utilizados como embalagem para os pães isentos de glúten. 
Submissão do primeiro manuscrito intitulado “Elaboração de pão sem glúten a base de co-produtos de arroz e soja adicionados de hidrocoloides”. Realizar palestra, na 
semana de integração dos alunos do campus Gilberto Gil, sobre o tema do artigo submetido. Emissão de relatório para acompanhamento das atividades de pesquisa do 
mês julho/2018.   	•	Setembro/2018: Teste de prateleira (Shelf-life) dos pães embalados (0, 7 e 15 dias). Elaboração de projeto a ser submetido no mês de outrubro. 
Emissão de relatório para acompanhamento das atividades de pesquisa do mês agosto/2018.   	•	Outubro/2018: Análise microbiológica dos pães embalados. Emissão de 
relatório para acompanhamento das atividades de pesquisa do mês outubro/2018. Submissão do projeto intitulado “Desenvolvimento de filmes biodegradáveis de fécula 
de mandioca plastificados com glicerol e sua eficiência como embalagem de pães isentos de glúten” ao Edital CNPq/MCTIC/BRICS – Universal 2018 que apresentará prazo 

Descrição do Plano de Trabalho


1.	INTRODUÇÃO

Doença Celíaca (DC) é uma doença considerada autoimune, determinada geneticamente como intolerância permanente ao glúten e associada a danos 
à mucosa do intestino delgado e a má absorção de nutrientes pelo organismo (FOWELL et al., 2006).  A importância do controle da alimentação dos celíacos é 
reconhecida no Brasil através das leis federais n°. 8543 de 23/12/92 e da 10.674 de 16/05/2003 que determinam a impressão de advertência "contém Glúten" ou "não 
contém Glúten" em embalagens e rótulos de alimentos industrializados.
A ACELBRA (2015) afirma que não existem dados seguros sobre os celíacos no Brasil. Estima-se 
que, em média, 0,03% de brasileiros (530.000) tenham a doença, sendo o maior índice (40% dos casos) detectados em indivíduos entre 1 e 10 anos de idade e 26% entre 
11 e 20 anos. O glúten, proteína presente do trigo, cevada, centeio e aveia, é formado pelos grupos das glutelinas (glutenina) e prolaminas (gliadina), sendo o grupo das 
prolaminas responsáveis pelas manifestações clínicas da doença (CODEX ALIMENTARIUS, 2000). No trigo, a gliadina e a glutenina em presença de água se hidratam, 
interagem e formam uma matriz viscoelástica, a rede de glúten, responsável pela estrutura desejável dos produtos de panificação.
O Brasil é o maior produtor de arroz 
fora da Ásia, obtendo nas safras 2014/2015 aproximadamente 11,9 milhões de toneladas. Este cereal é um alimento básico para cerca de 2,4 bilhões de pessoas, 
entretanto, apenas uma pequena parcela da produção é utilizada como insumo na elaboração de produtos processados (CONAB, 2016). Neste contexto surge a farinha de 
arroz, produto versátil, de sabor suave, com baixos níveis de sódio e carboidratos de fácil digestão. 
Contudo, um aspecto interessante na fabricação de pães com farinhas 
que contêm glúten é à capacidade de estiramento de glúten: quanto maior esta capacidade, melhor será a massa produzida. Deste modo, a farinha de arroz, apesar de 
todas as suas especificidades, quando amassada com água, não permite a formação de uma massa viscoelástica que retém o dióxido de carbono gerado na etapa de 
fermentação e, assim, o produto resultante apresenta baixo volume específico e características muito distintas do pão de trigo (ROSELL; COLLAR, 2007). Entretanto, a 
qualidade reológica da massa, as características estruturais, de textura e o volume final de pães sem glúten podem ser melhoradas através da associação da farinha de 
arroz com agentes estruturais como os hidrocoloides (GALLAGHER et al., 2004).
Apesar dos benefícios dos cereais, como o trigo e o arroz, estes apresentam déficit em 
alguns aminoácidos essenciais, como a lisina. A incorporação à massa de proteínas derivadas de leguminosas, como a soja, pode ser um bom suplemento para pães 
elaborados com farinha de arroz, pois supre a deficiência deste aminoácido essencial (FRACO, 2015). Uma combinação de farinha de arroz, como fonte de amido e farinha 
de soja desengordurada como fonte de proteína, será utilizada na expectativa de obtenção de um pão semelhante ao de trigo.
Quando a macromolécula é composta por 
unidades relativamente simples repetidas várias vezes, ela é denominada polímero (MANO, 1999). Há duas décadas, uma classe de polímeros começou a receber atenção 
especial devido as suas potenciais aplicações em campos relacionados com a vida humana, como a proteção ambiental e a preservação da saúde física (CHANDRA; 
RUSTGI, 1998). Esta nova categoria chama-se polímeros biodegradáveis que incorporam a filosofia do “design verde” e representam uma alternativa real para substituir 
os polímeros não-biodegradáveis, estimando-se que o petróleo é um bem finito. Dentre as características mais atrativas destes polímeros destacam-se a 
biocompatibilidade, a ausência de componentes tóxicos formados durante a sua obtenção e durante os processos de compostagem e, em algum dos casos, completa 
bioassimilação (MOURA, 2013).
Segundo Costa (2014), filmes biodegradáveis são materiais flexíveis produzidos a partir de polímeros naturais. Podem ser filmes 
comestíveis ou não e atuar como revestimentos de alimentos. A elaboração dos filmes envolve basicamente três componentes: um agente formador de filme, um 
solvente e um plastificante que são capazes de formar uma estrutura contínua pelo estabelecimento de interações entre as moléculas sob ação de tratamento químico ou 
físico (DEBEAUFORT et al., 1998). 
Um polímero biodegradável de fonte renovável com grande potencial de aproveitamento é a fécula de mandioca encontrada 
abundantemente na natureza, graças ao seu cultivo extensivo e intensivo, renovável e pode ser convertido em compostos úteis à indústria. A fécula, sob temperatura e na 
presença de um agente plastificante, pode ser gelatinizada e se transformar em filmes biodegradáveis, tornando-se uma alternativa mais viável economicamente às 
resinas tradicionais (COSTA, 2014). 
Buscando obter barreira física, biológica e mecânica, filmes de fécula de mandioca serão elaborados e o seu desempenho, no 
acondicionamento de pães isentos de glúten, monitorados, principalmente com relação a sua capacidade antimicrobiana. 

2.	OBJETIVO

O objetivo deste trabalho será 
desenvolver e verificar a qualidade tecnológica e microbiológica de pães isentos de glúten elaborados com as farinhas de arroz, farinha de soja desengordurada e 
adicionados de hidrocoloides. Além disto, filmes biodegradáveis, a partir da matriz polimérica fécula de mandioca plastificados com glicerol, serão elaborados e sua 
eficácia no acondicionamento dos produtos inicialmente formulados acompanhada.

3.	 METODOLOGIA

3.1.	 Ensaios preliminares
Para alcançar a formulação 
padrão do pão sem glúten, com características tecnológicas e sensoriais aceitáveis para o seu consumo, serão realizados ensaios preliminares variando as concentrações 
de farinha de arroz, farinha de soja desengordurada, hidrocoloides e gordura. Ingredientes como sal, açúcar e fermento biológico serão fixados nestes ensaios.
Ao final 
de cada ensaio, a equipe fará observações quanto à qualidade dos pães, mensurando seu volume específico, aparência, odor e sabor. As amostras serão pontuadas até 
ser obtida a formulação considerada padrão e utilizada para dar continuidade a pesquisa.

3.2.	 Preparo dos pães sem glúten
A mistura dos ingredientes será realizada 
pelo método “massa direta”. A temperatura da massa será rigorosamente monitorada (28°C) e o final da fermentação observado quando a massa dobrar o seu volume 
inicial. Neste momento, os pães estarão prontos para serem modelados e assados a 200°C por aproximadamente 30 minutos. Após resfriamento à temperatura 
ambiente, os pães serão pesados, identificados e avaliados pela equipe. É válido ressaltar que, a fim de evitar contaminação cruzada, os equipamentos e utensílios a 
serem utilizados neste estudo estarão isolados em uma área restrita designada para este fim.

3.3.	 Caracterização do produto elaborado
A formulação padrão será 
analisada segundo as metodologias abaixo descritas:

3.3.1. Análises físico-químicas da formulação padrão:
A composição físico-química da formulação padrão será 
determinada através dos seguintes procedimentos: umidade em estufa a 105°C, cinzas por incineração a 550°C, lipídios por Bligh & Dyer e proteínas pelo método de 
Kjeldahl (IAL, 2005). O teor de carboidratos totais será determinado por diferença. 

3.3.2. Análise microbiológica: 
Contagens de Coliformes fecais a 45ºC e Estafilococos 
coagulase positiva, serão realizadas de acordo com a Associação Americana de Saúde (APHA, 2001).

3.4.	 Elaboração de filmes biodegradáveis
Os filmes serão obtidos 
através da técnica casting. Assim, a fécula de mandioca, o glicerol e a água serão aquecidos a 70ºC para completa gelatinização da fécula. Após esfriar, as soluções serão 
transferidas para placas de poliestireno e levadas à estufa a 35°C até total evaporação da água e formação dos filmes. 
Os filmes cortados com dimensões aproximadas 
de 15x10cm receberão os pães sem glúten para serem selados em seladora de bancada de temperatura controlável. Os testes microbiológicos do produto serão 
realizados nos dias 0, 7, 15 de armazenamento. 

4.	RESULTADOS ESPERADOS

Elaborar produtos de caráter inovador para área cientifica; Permitir a capacitação de 
alunos do curso de nutrição através de um tema atual e de relevância científica e tecnológica para o país; Publicar de artigos científicos em periódicos indexados e 
possibilitar o depósito de patente no INPI. 

5.	VIALIBIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA

Os ingredientes usados na elaboração dos pães sem glúten serão facilmente 
encontrados no comércio local, garantindo a sustentabilidade da pesquisa. Além disto, estes produtos serão financeiramente mais viáveis do que os poucos 
industrializados e comercializados em redes varejistas. Além disso, os filmes provenientes da fécula de mandioca serão completamente biodegradáveis, compostáveis e 
um excelente exemplo de desenvolvimento sustentável, com o uso de maneira responsável de fontes naturais disponíveis na natureza.
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de envio de propostas entre os meses de outubro de 2018 a dezembro de 2018.  	•	Novembro/2018: Compilação dos dados. Submissão de relatório para 
acompanhamento das atividades de pesquisa do mês novembro/2018.   	•	Dezembro/2018: Redação de manuscrito. Submissão de relatório para acompanhamento das 
atividades de pesquisa do mês novembro/2018.   	•	Janeiro/2019: Submissão do segundo manuscrito intitulado “Utilização da matriz polimérica fécula de mandioca no 
desenvolvimento de embalagens biodegradáveis e sua eficiência no acondicionamento de pães isentos de glúten”. Envio de relatório final relacionado com as atividades 
de pesquisa.

PESQUISADOR(A): Roberto Rodrigues Bandeira Tosta Ma
Plano de trabalho vinculado ao curso: Fisioterapia

@: robertorbtm@hotmail.com

PROJETO: Concepções sobre saúde e conceitos associados dos estudantes de fisioterapia em modelos curriculares distintos.

Cronograma:
1)Revisão de literatura: Fevereiro/2018 a Dezembro/2018
2)Submissão do projeto para agência de fomento à pesquisa: fevereiro/2018 a outubro/2018
3)Recrutamento: 
Março/2018 a Julho/2018
4)Encontros (Grupo Focal): Maio/2018 a Setembro/2018
5) Entrevistas individuais: Junho/2018 a Outubro/2018
6) Submissão de resumo 
para o Seminário de Pesquisa da Estácio ( segundo semestre/2018)
7) Submissão de artigo para a revista Cadernos de Educação, Saúde e Fisioterapia: 
Agosto/2018
8)Análise dos dados: Agosto/2018 a Novembro/2018
9)Submissão de artigo para a Revista Práxis Educacional: Dezembro/2018
10) Relatório final: 
Janeiro/2019


Descrição do Plano de Trabalho
CONCEPÇÕES SOBRE SAÚDE E CONCEITOS ASSOCIADOS DOS ESTUDANTES DE FISIOTERAPIA (CAAE:49741315.3.0000.0041)
INTRODUÇÃO: No contexto da educação do 
ensino superior no Brasil este estudo se insere na investigação sobre o processo formativo dos estudantes do curso de fisioterapia, que apresenta-se em processo de 
(re)construção, a partir das recentes reformas curriculares desenvolvidas das Diretrizes Curriculares Nacional (DCNs) para os cursos de saúde.
Desde a VIII Conferência 
Nacional de Saúde, problemas na formação dos trabalhadores da saúde, já haviam sendo apontados por profissionais e educadores. Com a implementação do SUS surge a 
necessidade de formar trabalhadores em saúde, que compreendam o contexto político, sócio-histórico, do qual fazem parte, com grandes desafios multidimensionais da 
saúde pública e educacionais, como as necessidades sociais emergentes das comunidades menos favorecidas. E para atender as demandas do SUS e atuar como 
profissional hábil para resolver problemas reais, a formação do profissional precisa se aproximar cada vez mais da realidade social de saúde e dialogar com os 
trabalhadores e serviços, programas de saúde pública, no sentido de possibilitar uma formação mais adequada a este profissional, e mais ainda, contribuir para 
transformação dessa realidade, oportunizando a construção de uma sociedade mais justa e com qualidade em saúde. A formação do fisioterapeuta, enquanto profissional 
de saúde, deve atender as necessidades humanas individuais e coletivas em todos os níveis de atenção à saúde. 
Assim sendo, a formação do fisioterapeuta segue-se nos 
preceitos delineados das DCNs para que seja cumprido o desafio educacional pelas Instituições de Ensino Superior (IES). O desafio visa à formação do profissional com 
habilidades e competências, dentro de uma perspectiva das Ciências da Vida e da Saúde, direcionados aos enfoques político-filosóficos e humanísticos; técnico-
profissionais e pedagógicos para responder aos anseios de uma sociedade de constantes mudanças.  
Nesta perspectiva, a formação que o Fisioterapeuta necessita, deve 
pautar-se no diálogo de diversos saberes, entre eles o conhecimento das políticas públicas de educação e saúde. Os cursos de graduação em Fisioterapia devem direcionar 
seus esforços no sentido de oferecer oportunidades ao acadêmico para vivenciarem práticas de interação com o ser humano-paciente, bem como de integração com a 
realidade em saúde no Brasil.
O perfil deste profissional delineado pelas DCNs do Curso de Graduação em Fisioterapia destaca a práxis fisioterapêutica quando afirma 
que o Curso de Graduação em Fisioterapia tem como perfil do formando egresso/profissional o Fisioterapeuta, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. 
Esta normatização deve ser agregada à realidade das Universidades, Unidades de Saúde, Hospitais, educadores, estudantes, tornando possível que o poder público passe 
a reconhecer esse como um padrão de formação profissional adequado a sociedade que demande uma práxis fisioterapêutica comprometida com a saúde no 
Brasil.
Outro aspecto relevante é a concepção sobre saúde pública e outros conceitos associados, pelos profissionais da saúde, que ainda assumem uma prática 
profissional engendrada num modelo biomédico, hospitalocêntrico, desconectado da prática e dos serviços públicos de saúde, como também distante do processo de 
ensino-aprendizagem desenvolvido pelas instituições universitárias. 
A recente reforma curricular dos cursos de saúde visa romper com a hegemonia biomédica de 
formação em saúde para dar lugar as novas práticas inovadoras, com a promessa em potencializar as mudanças da atuação profissional de saúde contemporânea. 
Seguindo esse propósito e em busca de atender a demanda de formação de profissionais para o SUS, novo modelos de gestão pedagógica e de matrizes curriculares vem 
sendo desenvolvidos nos cursos de saúde com o intuito de promover esse diálogo entre a universidade, os serviços de saúde público e a comunidade. 
OBJETIVO GERAL: 
Compreender as concepções sobre saúde pública e conceitos associados dos estudantes de fisioterapia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Identificar a percepção do processo 
formativo de estudantes de Fisioterapia; Compreender a concepção sobre interdisciplinaridade; Identificar as necessidades formativas emergentes voltadas às práticas 
educacionais dos docentes universitários.
MATERIAIS E MÉTODOS: A proposta da pesquisa conduz para uma metodologia qualitativa, favorecendo a compreensão 
epistemológica da investigação, o desdobramento dos processos, significados em sua totalidade e os princípios de especificidade histórica. Trata-se de um estudo 
descritivo e exploratório, sobre a formação. Serão convidados a participar do estudo 20 estudantes de Fisioterapia de uma Instituição de ensino superior pública e 20 
estudantes de uma Instituição de ensino superior privada do estado da Bahia. Serão incluídos no estudo estudantes de Fisioterapia matriculados a partir do segundo 
semestre. Serão excluídos do estudo estudantes de Fisioterapia que estejam com matrículas trancadas. Os riscos para os voluntários da pesquisa serão mínimos, pois 
pode ocorrer um leve constrangimento pessoal ao responder determinadas questões. Entretanto, aquele participante que se sentir eventualmente invadido ou 
incomodado, pode, voluntariamente, desistir da sua participação, sem qualquer prejuízo. Não serão apresentadas informações que permitam identificar a Instituição de 
origem dos entrevistados. Não serão realizadas comparações e/ou inferências acerca das instituições de ensino de origem dos entrevistados. Este estudo traz como 
benefício, permitir compreender a relevância das modificações curriculares dos cursos de fisioterapia para a formação dos futuros profissionais que vão atuar no SUS, 
podendo destacar as concepções sobre saúde pública na visão dos estudantes, bem como identificar as possíveis limitações dos modelos educacionais, de forma a 
apontar possíveis caminhos para o aperfeiçoamento do mesmo. Os aspectos éticos serão atendidos de acordo com as Resoluções 466/2012 e 510/2016 do Conselho 
Nacional de Ética em Pesquisa.
Dados primários serão coletados por meio da aplicação de um formulário de identificação, desenvolvido para este estudo. Para responder 
a complexidade do nosso objetivo será adotado as técnicas de grupo focal e entrevista do tipo semiestruturada. Todos estudantes convidados participarão de reuniões de 
grupo focal e entrevistas. Para o grupo focal, os participantes serão convidados a integrarem um grupo de discussão visando aprofundar os temas pertinentes ao objetivo 
do estudo. Na sessão do grupo focal serão reapresentados os objetivos da pesquisa, a proposta de funcionamento do grupo focal, o tema central, a definição dos papéis 
do moderador e dos integrantes, o termo de esclarecimento livre e consentido, conforme as normas éticas de pesquisa com seres humanos que inclui as medidas de 
garantia do anonimato, para sua apreciação e assinatura e se fará a consulta sobre a autorização do registro em gravador digital das falas. Os participantes serão 
incentivados pelo moderador a conversarem entre si, trocando experiências e interagindo sobre suas ideias, sentimentos, valores, experiências e dificuldades em torno 
das temáticas que forem apresentadas referentes ao objetivo da pesquisa.
A realização da entrevista, em nossa pesquisa, se situa a modalidade de entrevista 
semiestruturada. Nesse sentido, se apoiará em um guia, construído com base na nossa experiência no contexto de estudo e no nosso referencial teórico, que visará 
estimular os colaboradores expressar seus pensamentos, sentimentos e valores. Os dados obtidos serão analisados por meio da análise de conteúdo do tipo temática. 


RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se através deste estudo, compreender as concepções sobre saúde e identificar eventuais lacunas na formação que os discentes de 
Fisioterapia apresentam, considerando a diversidade das formações. No que concerne aos produtos deste estudo, será submetido um resumo para o XXVI Fórum Nacional 
de Ensino em Fisioterapia / III Congresso Brasileiro de Educação em Fisioterapia (data e local a definir). Um artigo, que abordará a formação discente será submetido, para 
apreciação, para a Revista Cadernos de Educação, Saúde e Fisioterapia. Um segundo artigo, que discutirá as concepções de saúde de discentes de Fisioterapia será 
submetido, para apreciação, para a Revista Práxis Educacional.
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O estudo possui viabilidade técnica uma vez que foi apreciado e 
aprovado por comitê de ética em pesquisa. Quanto à viabilidade econômica, O estudo será conduzido com recursos do pesquisador e do grupo de pesquisa na qual está 
vinculado (Micropolítica do cuidado e formação em saúde - Universidade do Estado da Bahia).O grupo de pesquisa possui Doutores que estarão vinculados ao projeto. Os 
custos do projeto estão relacionados à deslocamentos, impressões e inscrição, deslocamento e hospedagem na ocasião do XXVI Fórum Nacional de Ensino em 
Fisioterapia. A Revista Cadernos de Educação, Saúde e Fisioterapia e a Revista Práxis Educacional, não possuem política de cobrança para publicação de artigos. 
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PESQUISADOR(A): Valter Moura Do Carmo
Plano de trabalho vinculado ao curso: Direito

@: valter.carmo@estacio.br

PROJETO: Os sistemas regionais de proteção aos Direitos Humanos e o greening de sua jurisprudência.

Cronograma:
fevereiro/março/abril/maio de 2018 – Leitura e fichamento de obras que relacionam os direitos humanos com o direito ambiental	junho/julho de 2018 – Leitura e análise 
dos casos de greening no sistema interamericano de Direitos Humanos	agosto de 2018 – Escrita de artigo cientifico para revista com Qualis A1	setembro de 2018 - 
Leitura e análise dos casos de greening no sistema europeu de Direitos Humanos
outubro de 2018 - Leitura e análise dos casos de greening no sistema africano de 
Direitos Humanos	novembro/dezembro de 2018 e janeiro de 2019 – escrita do segundo e terceiro artigos.

Descrição do Plano de Trabalho
Com a crise ambiental, instalada a partir da Revolução Industrial e identificada na década de 1970, houve a constatação de que os recursos naturais eram finitos e, 
portanto, seria necessário modificar as tendências de crescimento e formar uma condição de estabilidade ecológica e econômica apta a manter-se até um futuro remoto, 
com o intuito de evitar seu esgotamento. Com isso surgiu a preocupação com necessidade da criação de princípios e normas voltadas a regular as relações econômicas, 
sociais e ambientais.
Nesse contexto, surgiu o Direito Ambiental, que evoluiu com o passar do tempo, de forma a constituir-se em um conjunto de princípios e normas 
jurídicas voltadas à proteção jurídica do meio ambiente, visando garantir seu equilíbrio, por meio do desenvolvimento econômico, social e ambiental, com a finalidade de 
garantir a existência de vida digna para as presentes e futuras gerações.
Nesse aspecto, dada a complexidade que envolve as questões humanas, entre elas as atinentes 
ao desenvolvimento, o Direito Ambiental, visando à consecução de sua finalidade, interage com diversas áreas do saber, mediante a aplicação de seus preceitos, 
buscando valorar, com seus princípios, as ações desenvolvidas pela coletividade.
Dentre as áreas com que o Direito Ambiental interage estão os Direitos Humanos e os 
Direitos Fundamentais (entendidos como a positivação nas constituições dos Direitos Humanos).
A justificativa para a pesquisa do tema em tela é a necessidade de 
discussão acerca da relação entre o Direito Ambiental e os Direitos Humanos como qualificadores da justiça ambiental, entendida, essa, como uma nova ordem surgida a 
partir da desordem instalada pelos modelos de desenvolvimento levados a efeito até a atualidade. Para tanto, será revisto o caminho percorrido pelo Direito Ambiental 
na esfera
internacional passando pelas primeiras conferências mundiais (Conferência de
Estocolmo (1972) e Rio 92 (1992) e a construção do entendimento que o 
meio
ecologicamente saudável é um direito humano (Greening Internacional dos Direitos Humanos). Esse entendimento levou os sistemas regionais de direitos humanos 
a tutelar direitos violados que tenham por origem questões ambientais. No âmbito do Sistema Interamericano, a grande maioria desses casos está relacionado a terras 
indígenas ou de ocupação tradicional. A despeito da sua importância, o presente trabalho focará nas denúncias de violações de direitos humanos que não estão 
relacionados à temática indígenas ou de terras consideradas tradicionais. 
Com a presente pesquisa o docente espera desenvolver três artigos qualificados (A1 ou A1) e 
participar de eventos nas áreas de Direitos Humanos e Direito Ambiental. O apoio financeiro da Estácio trará a possibilidade de compra dos livros necessários ao 
desenvolvimento da pesquisa.
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PESQUISADOR(A): Maria Da Graça De Oliveira Carlos
Plano de trabalho vinculado ao curso: Graduação Bacharelado em Ciências Contábeis

@: maria.carlos@estacio.br

PROJETO: CORPORATE SOCIAL PERFORMANCE E DESEMPENHO FINANCEIRO DOS BANCOS BRASILEIROS: ESTUDO A PARTIR DE EQUAÇÕES 
ESTRUTURAIS

Cronograma:
1. Ao longo da primeira etapa,serão identificados os principais processos socioambientais e de governança nas 25 instituições financeiras no setor, de acordo com a BM&F 
BOVESPA.  
Essa etapa envolve coleta de dados da Bloomberg, Organização das Planilhas de dados por bancos, contendo 8 anos de informação e exportação dos dados 
para a base do software SPSS - 30 dias - Envolve Fev/2018 e primeira metade de março/2018.
2. Na segunda etapa, proceder--se-à à análise exploratória dos dados, com 
uso da estatística descritiva e apoio do software SPSS –20 dias para explorar os dados, calcular medidas (tendência central, desvios, dispersões, distribuição, assimetria) 
fazer testes iniciais e conhecer os dados obtidos, verificando atendimento de premissas estatísticas para aplicação das técnicas e/ou ajustes para operacionalização 
estatística com a consistência requerida e a descrição dos achados desta etapa - 20 dias - março/2018
3. Na terceira etapa, conduz-se análise fatorial para reduzir as 
variáveis em fatores, componentes principais associados aos construtos ESG – serão utilizados 10 dias para cálculo e revisão + 10 dias para descrever os achados dessa 
técnica.	4. Na quarta etapa, aplica-se a análise de conglomerados criando agrupamentos – 10 dias para cálculo e revisão + 10 dias para descrever o resultado	Aqui será 
feita a submissão do 1º paper – Enanpad 2018 submissão abril/2018	Em Julho/2018 será divulgado resultado e receber feedback dos avaliadores, permitindo proceder 
aos ajustes recomendados  de acordo com os pareceristas e submeter a revista Universo Contábil  do Programa de Pós-Graduação da FURB (qualis A2) 
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/universocontabil/search/search?query=desempenho+social&authors=&title=&abstract=&galleyFullText=&suppFiles=&dateFromMonth
=&dateFromDay=&dateFromYear=&dateToMonth=&dateToDay=&dateToYear=&dateToHour=23&dateToMinute=59&dateToSecond=59&discipline=&subject=&type=&co
verage=&indexTerms=&=Pesquisar
5. Por fim, na quinta etapa, realiza-se estudo com equações estruturais, com aplicação preliminar em 3 anos de dados com uso 
software PLS, para teste do modelo everificar necessidades de suas adaptações e posteriormente será feito o estudo longitudinal dos 8 anos usando o software mais 
adequado, provavelmente o software Lavaan para atender aos aspectos longitudinais da pesquisa. - cerca de180 dias iniciando em meados de maio até agosto/ 2018. 
Sendo 90 dias para definição do modelo e aplicação do teste com o software PLS na base de dados de 3 anos. Após os resultados serão feitos ajustes e nova aplicação. De 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
No mundo contemporâneo, as políticas sociais deixaram de ser atos exclusivamente de atribuição do Estado e da esfera pública, e passaram a ser vistas como 
preocupação de organizações de âmbito privado.
O debate remonta aos anos 1930, entre Berle e Dodd, juristas das Universidade de Columbia e Harvard ao tratarem da 
proteção legal dispensada às corporações em detrimento do indivíduo e com isso introduziram a Responsabilidade Social (RS) na pauta das firmas. O debate prosseguiu 
com alegações de que a RS tem impactos negativos na rentabilidade e que as organizações são construções legais amorais, e assim este tipo de responsabilidade 
extrapola os objetivos organizacionais (FRIEDMAN,1970). Sob aspecto econômico, as corporações constituem-se de investidores e acionistas, que têm o objetivo de gerar 
lucros, mas, do ponto de vista social, possuem vários públicos interessados no seu negócio e devem assumir um comportamento socioambiental responsável, visando 
harmonia dos diversos atores sociais que a compõem (FREEMAN, 1984). Além disso, ao gerar externalidades, as empresas são parte do problema e podem contribuir com 
a criação de soluções negociadas sem interferências do Estado (COASE, 1991). Essa discussão evoluiu ao longo do tempo mostrando a perspectiva de que as organizações 
têm de atender às expectativas da sociedade (GÖSSLING; VOCHT, 2007). 
Nessa direção, as empresas do setor financeiro representam uma potência global cujo capital 
define grande parte dos rumos do planeta, e especialmente apontam caminhos para a economia, o que pode ser destacado em estudo com os 43 maiores bancos no 
âmbito global (EXAME, 2016). Os destinos de indivíduos e da sociedade são estabelecidos ao priorizar e alocar recursos, emprestar, financiar projetos e 
empreendimentos. Tais instituições localizam-se, principalmente, nos EUA, França, Espanha, além de Japão e Suíça. 
O ranking mundial de bancos medido pela Forbes é 
calculado com base no faturamento, valor de mercado, ativos e lucro. Os chineses ocupam os três primeiros lugares no ranking das maiores da Forbes. Nessa lista, 
também estão três bancos brasileiros: Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Isso mostra que há uma pequena participação do Brasil, mas ressalta a presença efetiva do país 
entre os 43 maiores bancos do mundo, que representam cerca de 3,5 trilhões de reais em ativos e geração de aproximadamente 11 bilhões de lucros. A materialidade dos 
recursos mobilizados é relevante e mostra que as companhias devem reconhecer o impacto econômico, social e ambiental de suas operações e ações na vida das pessoas 
e no meio ambiente, minimizar efeitos adversos e maximizar os benefícios da sua atuação (IDOWU; LEAL FILHO, 2009). 
A RS é um conceito multidimensional, que pode 
ser medido por diferentes formas. Uma delas, por meio de índices sintéticos ou compostos, funcionam como instrumentos para resumir informações de vários 
indicadores, agregando conceitos multidimensionais em uma única medida (PAREDES-GAZQUEZ et al., 2016).  A RS não é uma variável e, portanto, é impossível de medir. 
O Desempenho Social Corporativo (Corporate Social Performance – CSP), por outro lado, embora difícil de medir, pode ser transformado em variáveis mensuráveis.	O 
CSP é uma forma de fazer com que a RS seja aplicável e que se possa colocá-la em prática (MAROM, 2006). Este estudo incorpora os achados propostos por Orlitzky e 
Benjamin (2001), Orlitzky et al. (2003), corroborados por Beurden e Gössling (2008), Fauzi (2009) e Wang, Dou e Jia (2015) e assume que o CSP pode ser definido e 
mensurado por meio da divulgação social voluntária, da reputação corporativa, e da auditoria socioambiental e de governança, com destaque para os aspectos de 
proteção ao clima, pacto social e controle de poluição ambiental. O CSP avalia a postura geral de uma empresa em relação a uma gama complexa de questões relevantes 
para a área social (GRAVES; WADDOCK, 1999). 
A partir desse contexto, o presente estudo levanta os seguintes questionamentos: Como se caracterizam as empresas 
brasileiras do setor bancário quanto aos seus principais processos socioambientais e de governança? Qual o impacto dessas práticas no valor adicionado e distribuído 
pelas companhias e nos gastos com intermediação financeira?
Objetivos
Tendo em vista os questionamentos mencionados, o estudo tem como objetivo analisar o 
Desempenho Social Corporativo (CSP) das empresas brasileiras do setor bancário a partir dos seus principais processos socioambientais e de governança, e verificar o 
impacto desses processos no valor adicionado e distribuído pelas companhias e nos gastos com intermediação financeira. 
Para tanto, conduzirá a caracterização do perfil 
das empresas, a descrição de seus principais processos socioambientais e de governança e análise do relacionamento com o valor adicionado e distribuído pelas 
companhias e seus gastos com intermediação financeira.
Metodologia da pesquisa com indicação das etapas
A pesquisa é um estudo descritivo e explicativo, quanto aos 
seus objetivos. No tocante às variáveis, é um estudo quantitativo e, quanto ao seu escopo, é um levantamento setorial em empresas listadas na BM&F BOVESPA, com 
foco no segmento bancário. Já quanto ao tempo, o estudo é longitudinal retrospectivo e contempla uma análise sobre a realidade do setor no período pós-crise financeira 
subprime de 2008 até 2016. O estudo longitudinal envolve uma amostra fixa de elementos da população, a qual é medida repetidamente (MALHOTRA, 2001, p. 111). 
 
Na primeira etapa, serão identificados os principais processos socioambientais e de governança das 25 instituições financeiras do setor, de acordo com a BM&F BOVESPA.  
O estudo vale-se de fontes secundárias e os dados estão acessíveis nas bases de dados da Bloomberg, que fornece os indicadores de sustentabilidade “Sustainalitics” e os 
indicadores que representam os “Fatores ESG” (Environment, Social and Governance – ESG) ou seja, fatores sociais, ambientais e de governança das companhias 
avaliadas.  A ESG Research & Ratings da Sustainalytics é uma solução de pesquisa que oferece aos investidores avaliações e análises aprofundadas e oportunas do 
desempenho corporativo, com objetivo de avaliar várias aplicações, incluindo engajamento corporativo, análise de risco aprimorada, due diligence, e visa uma 
compreensão adequada das políticas, programas e da preparação para gerenciar riscos ESG. Também serão coletados os dados de desempenho econômico-financeiros 
pertinentes aos valores de Ativo Total, Patrimônio Líquido, Receitas, Valor Adicionado, Valor Distribuído para o pagamento de impostos, pessoal, capitais próprios e de 
terceiros, destacando-se, ainda, os gastos com intermediação financeira, disponíveis nas demonstrações financeiras das companhias, além dos indicadores de valor de 
mercado, rentabilidade e lucro por ação, obtidos na base de dados Economática.
Os dados serão tratados inicialmente por meio de estatística descritiva e com uso do 
software SPSS para conhecer o perfil da amostra em análise. Na sequência, será adotada a análise multivariada, com uso de análise fatorial para reduzir as variáveis em 
fatores, componentes principais associados aos construtos ESG. A análise fatorial é uma classe de processos utilizados essencialmente para a sumarização e redução de 
dados (MALHOTRA, 2002). Após redução dos dados, os fatores encontrados passam a ser utilizados como variáveis para buscar clusters existentes, mediante análise de 
conglomerados, criando agrupamentos das características das empresas, em blocos específicos. A análise de conglomerados é uma técnica de análise multivariada cujo 
propósito primário é reunir objetos, baseando-se em suas características e os classifica conforme similaridade (CORRAR; DIAS FILHO, 2009). 
	Por fim, será realizada 
análise com equações estruturais, visando conhecer as relações entre as variáveis CSP, representadas pelos processos socioambientais e de governança, 
operacionalizados pelos fatores ESG, e o possível impacto sobre as variáveis de desempenho econômico-financeiro.
Viabilidade Técnica E Econômica, 
A base de dados 
Bloomberg já está disponível para acesso do pesquisador deste projeto, que arcará com eventuais custos relacionados a esse quesito, sendo de responsabilidade do 
docente a disponibilidade de recursos /para software e dados necessários à viabilização do projeto.
Resultados esperados
1.	Perfil descritivo dos bancos atuantes no 
Brasil quanto aos processos de cunho social, ambiental e de governança, mostrando o Desempenho Social Corporativo (CSP) com base nas diretrizes do UNEP/FI, que 
balizam mundialmente estudos de finanças e investimentos sustentáveis.
2.	Classificação dos bancos quanto ao perfil identificado, verificando como se caracterizam 
quanto aos processos de cunho social, ambiental e de governança versus seu desempenho econômico financeiro e outros valores controlados.
3.	Medição do impacto 
dos processos socioambientais e de governança sobre os indicadores de desempenho econômico-financeiro

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6905772100286704
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setembro a dezembro serão feitos os testes com o software lavaan e posteriormente avaliação e redação final do artigo.
2º paper será submetido para o XVIII USP 
International Conference in Accounting que tem a Submissão com deadline janeiro e realização do congresso em  julho de 2018
O paper será encaminhado em 2 versões 
a 2 revistas.
A primeira versão com o teste de 3 anos será submetida a revista de contabilidade & Finanças da USP/Fipecafi e tambem será submetida a versão do estudo 
longitudinal de 8 anos para um journal intenacional.
International Journal of Banking, Accounting and Finance
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijbaaf

PESQUISADOR(A): Francisco Antonio Da Cruz Mendonça
Plano de trabalho vinculado ao curso: Enfermagem

@: francisco.mendonca@estacio.br

PROJETO: Avaliação epidemiológica da participação do pai no parto em um hospital público de Fortaleza-Ce-Brasil

Cronograma:
Cronograma do Plano de Trabalho:	Fevereiro/2018 – Análise da produção bibliográfica.	Março/2018 – Visita ao campo; análise da produção bibliográfica	Abril/2018 – 
Levantamento e seleção dos dados a serem investigados.	Maio/2018 – Coleta de dados da pesquisa em campo.	Junho/2018 – Coleta de dados da pesquisa em 
campo.	Julho/2018 – Coleta de dados da pesquisa em campo.	Agosto/2018 – Análise dos dados da pesquisa.	Setembro/2018 – Análise dos dados da 
pesquisa.	Outubro/2018 – Discussão dos dados da pesquisa.	Novembro/2018 – Elaboração do relatório final.	Dezembro/2018 – Divulgação dos resultados da pesquisa 
por meio da produção de artigos, publicação de livros e participação em congressos científicos.
Janeiro/2019 - Divulgação dos resultados da pesquisa por meio da 
produção de artigos, publicação de livros e participação em congressos científicos.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
A participação do pai no parto em um hospital público é objeto de investigação deste projeto que se apresenta a partir de uma proposta inédita e pioneira 
no município de Fortaleza-Ceará-Brasil. Deste modo, esta proposta emergiu a partir da necessidade da participação do pai no nascimento do filho e após análise da 
incorporação dos parâmetros sugeridos pelo esforço de alguns profissionais, no sentido de assegurar aos homens o direito à experiência do pai no parto e participação 
maior do que a estabelecida pela Lei Federal Nº 11.108, de 7 de abril de 2005, a qual garante às mulheres o direito da presença de um acompanhante durante o trabalho 
de parto, parto e pós-parto imediato (BRASIL, 2005).
Embora tenha gradativa incorporação da participação do homem no parto junto às políticas públicas do Sistema 
Único de Saúde (SUS), essa questão ainda necessita ser abordada de forma mais enfática no campo da Saúde Coletiva. Além disso, os processos avaliativos devem ser 
operacionalizados, com vistas a dimensionar o impacto da participação do pai no nascimento do filho.
A aproximação com a temática ocorreu na vivência como bolsista 
de Iniciação Científica do CNPq e o anseio por conhecimento e vivência na área da Saúde Coletiva. Nesse mesmo período, como estudioso da cultura da humanização, 
ficava intrigado com as diversas políticas sobre saúde da mulher e a lacuna envolvendo políticas abordando a saúde do homem. Ao longo de três anos como estagiário em 
um hospital público, presenciava na sala de parto o momento único da vida, percebia-se que pai e familiares aguardavam ansiosamente notícias do filho na sala de espera 
do hospital. A partir desse momento, excitava a curiosidade do porquê da não participação do pai e outro acompanhante naquele momento do trabalho de 
parto.
Contextualização do Problema
Contextualiza-se o objeto de estudo, a participação do pai no parto em um hospital público. Desta forma, o estudo de Rocha 
(2010), favoreceu o acesso do pai ao hospital público, a diminuição dos preconceitos sobre a dominância masculina, no medo de enfrentar o parto e no cuidado familiar. 
Constatou-se construção de uma nova masculinidade, a imagem do homem nordestino como companheiro e pai cuidador. 
Diante dessa perspectiva, pensando em 
politizar o pai, garantindo os direitos e a livre expressão, estudos antropológicos revelaram a violência estrutural em hospitais públicos do Sistema Único de Saúde do 
Brasil: hospital como instituição de prisão; pacientes pobres e estigmatizados; profissionais de saúde agressivos; e exclusão de pais no nascimento do filho (GOMES; 
NATIONS; LUZ, 2008; NATIONS; GOMES, 2007).
Justificativa e Relevância 
A proposta de analisar a tendência da participação do pai no parto surgiu a partir da 
implantação da política de humanização do parto em um hospital público, após intervenção da Tecnologia Inovadora “Parto que Te Quero Perto”, que pôs em foco o 
homem na hora do parto e as mudanças sociais importantes que romperam paradigmas na cultura hospitalar existentes.
Considerando a relevância do tema proposto, a 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) realizaram Conferência sobre tecnologia apropriada no parto, que resultou na 
Carta de Fortaleza, no ano de 1985, a qual propõe medidas para atenção e cuidado ao parto e nascimento. Dentre elas, está a participação de acompanhantes durante a 
parturição (HOTIMSKI, 2002).	A propósito, realizou-se revisão integrativa no dia 15 de outubro de 2017, com os seguintes descritores: “Pai” and “Obstetrícia” and 
“Pessoal de saúde”, bem como os descritores em inglês: “Fathers” and “Obstetrics” and “Health Personnel”, nas bases de dados: LILACS, MEDLINE, Biblioteca Cochrane e 
SciELO. Entretanto, foram encontrados apenas dois estudos que abordassem essa temática. Observa-se, assim, lacuna no campo da produção científica a nível nacional 
como internacional. 
Várias questões inquietaram e serviram para construção e realização desta proposta: qual a frequência da participação do pai no parto em um 
hospital público de Fortaleza-Ceará-Brasil, no período de 2009 a 2015? Quais os fatores associados para a participação do pai no parto? Há associação estatística entre os 
profissionais de saúde, as características descritas e o tipo de acompanhamento do parto em estudo?

OBJETIVOS
1.	Analisar a tendência da participação do pai no 
parto e os fatores associados a esta ação, em um hospital público de Fortaleza-Ceará-Brasil;
2.	Caracterizar sociodemográfica e clinicamente os partos após a 
implantação da Tecnologia Inovadora “Parto Que Te Quero Perto”;	3.	Averiguar a existência de associação estatística entre os profissionais de saúde, as características 
descritas e o tipo de acompanhante do parto.

METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS
Tipo do estudo
Tratar-se-á de estudo epidemiológico, 
transversal, analítico, com abordagem quantitativa, a ser realizado em um hospital público, referência para realização de parto. 
Local e período do estudo
Será o 
Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana, no município de Fortaleza-Ceará-Brasil. Este estudo será realizado no período de maio a junho de 2018.
Fortaleza foi eleita 
a quinta cidade mais desigual do mundo. Em 2012, 2.788 homicídios foram reportados - uma taxa assustadora de 79,42/100.000, colocando-a no lugar de sétima cidade 
mais violenta do mundo (GLOBO, 2014). 
População do estudo
Será o banco de dados das observações do livro da sala de parto com as informações dos prontuários das 
gestantes, no período de dezembro/2009 a dezembro/2015, tal período refere-se a avaliação da implantação da participação do pai no parto que se deu a partir de 
dezembro/2009. Como critério de exclusão serão retirados os casos das crianças natimortas. 
Procedimento de coleta e análise dos dados
Será solicitada a assinatura do 
Termo Fiel Depositário, a Coordenadora do Serviço de Arquivo Médico e Estatística, depositária dos documentos consubstanciados no acesso aos prontuários das 
gestantes.
Será utilizado instrumento para coleta de dados contendo as 19 variáveis contidas no livro na sala de parto que contêm os dados dos prontuários das 
gestantes, a saber: 1) número da declaração nascido vivo (DNV); 2) recém-nascido de; 3) idade da mãe; 4) número da gestação; 5) tipo de parto; 6) data do parto; 7) hora 
do parto; 8) sexo da criança; 9) índice de apgar no 1º minuto; 10) índice de apgar no 5º minuto; 11) peso ao nascer; 12) estatura do recém-nascido; 13) perímetro cefálico 
do recém-nascido; 14) perímetro torácico do recém-nascido; 15) nascido vivo; 16) anomalia congênita; 17) recém-nascido encaminhado para médio risco; 18) 
participação de acompanhante no parto; e 19) profissional de saúde que realizou o parto. 
Os dados serão inseridos no Programa Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) versão 23.0. Será realizada análise de frequência univariada, além de vários cruzamentos entre as variáveis presentes no estudo. Os dados serão 
apresentados por meio de tabelas e gráficos. Por fim, será ajustado um modelo de regressão logística para modelar a presença do pai no parto.
Aspectos éticos do 
estudo
Obedecerá as recomendações presentes na Resolução Nº. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que estabelece as diretrizes e normas regulamentadoras de 
pesquisas envolvendo seres humanos. 

RESULTADOS ESPERADOS
Diante desses questionamentos e motivado pelo interesse da temática, acredita-se que a partir das 
respostas obtidas, será possível auxiliar os serviços de saúde na compreensão sobre como colaborar com:
- Aumentará a integração entre serviço, ensino e fomentar a 
prática de pesquisa nos serviços;
- Apresentação dos resultados parciais e finais de resumos em anais de eventos nacionais e internacionais;
- Publicação de um artigo 
em revista com Qualis A1 ou A2;
- Publicação de capítulo de livro;
- Desenvolver seminários educativos sobre a temática do pai no parto de acordo com a necessidade 
dos serviços, dos profissionais, dos usuários e da comunidade acadêmica.

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 
A pesquisa terá por base o Centro Universitário Estácio 
do Ceará que dispõe de excelente infra-estrutura para o desenvolvimento da investigação. Conta ainda com um atuante grupo de pesquisa em saúde coletiva, com 
experiência no tema e tem como prioridade o estudo sobre a participação do pai no parto e abriga dois bolsistas de iniciação científica e estudantes que participarão da 
pesquisa.
No mais, a partir dessa proposta, em que os dados demostrem impacto positivo na participação do pai nos indicadores biológicos e sociais, acredita-se que este 
projeto é exequível para o prazo estipulado para realização da pesquisa, além do mais trará benefícios da pesquisa abordando o pai no parto e apontamento de novos 
estudos no campo da saúde coletiva.
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PESQUISADOR(A): Ivina Rocha Brito
Plano de trabalho vinculado ao curso: Enfermagem

@: ivinabrito@yahoo.com.br

PROJETO: Influência da Arnica montana no desenvolvimento in vitro de folículos inclusos em tecido ovariano ovino  submetido a estresse químico 

Cronograma:
Fevereiro de 2018 - Fase I: Cultivo in situ de folículos pré-antrais ovinos com AM	
Março e abril de 2018 - Análise morfológica e de desenvolvimento dos folículos	
Maio 
e junho de 2018 - Análise estatística, redação e submissão do artigo científico	
Julho de 2018 - Fase II:  Cultivo in situ de folículos pré-antrais ovinos submetidos à estresse 
químico	
Agosto e setembro de 2018 - Análise morfológica e de desenvolvimento dos folículos	
Setembro a novembro de 2018 - Análise da expressão das proteínas por 
imunohistoquímica	
Setembro a novembro de 2018 - Análise da expressão de genes através de RT-PCR	
Dezembro de 2018 e janeiro de 2019 - Análise estatística, 
redação e submissão do artigo científico 		


Descrição do Plano de Trabalho
Influência da Arnica montana no desenvolvimento in vitro de folículos inclusos em tecido ovariano ovino  submetido a estresse químico 

Introdução
	As biotecnologias 
de reprodução assistida são uma importante ferramenta para restaurar a fertilidade de mulheres submetidas a terapias contra o câncer, uma vez que altas doses de 
quimio e/ou radioterapia resulta em uma redução significativa da população folicular ovariana, podendo assim causar falência ovariana prematura e infertilidade 
(Carvalho et al., 2015).
	Dentre as biotécnicas reprodutivas, destaca-se a Manipulação de Oócitos Inclusos em Folículos Ovarianos Pré-Antrais (MOIFOPA), que visa 
recuperar os oócitos inclusos nesses folículos e cultivá-los in vitro até a sua maturação, permitindo sua posterior utilização em outras biotécnicas, como a fertilização in 
vitro. 
        Tal biotécnica é de extrema relevância para auxiliar no retorno da fertilidade de mulheres após o tratamento contra o câncer, uma vez que permite o 
desenvolvimento in vitro de folículos retirados dos ovários antes do início do tratamento, evitando a atresia. Ainda, o cultivo in vitro constitui um modelo para testes de 
toxicidade durante a foliculogênese (Figueiredo et al., 2007; Stefansdottir et al., 2014; Leiva-Revilla et al., 2016), uma vez que permite a análise controlada da ação 
química de substâncias adicionadas ao meio de cultivo. Isso torna possível a identificação de substâncias que tenham efeitos benéficos, no intuito de proteger as células 
foliculares e amenizar os efeitos colaterais do tratamento antineoplásico sobre a fertilidade.
          Diversas substâncias podem ser testadas, incluindo medicamentos 
homeopáticos. Diversos estudos têm investigado a atividade farmacológica e a eficiência destes medicamentos, sugerindo que devido à ausência de toxicidade aliada à 
possibilidade de uso concomitante ao tratamento alopático, os homeopáticos podem ser incorporados à terapia com o objetivo de minimizar os efeitos adversos do 
tratamento (Bagot, 2017). 
          O uso da homeopatia para tratar distúrbios reprodutivos em mulheres tem se tornado comum e bastante eficiente em casos de ovário 
policístico, endometriose, cisto de ovário, miomas uterinos, abortos e defeitos de trompas (Sinsen, 2010). Entretanto, o emprego de substâncias homeopáticas no cultivo 
in vitro de folículos pré-antrais ainda é praticamente inexistente. Lima et al (2013) verificaram um efeito positivo da adição de FSH dinamizado ao meio de cultivo, sendo 
observada a manutenção da viabilidade e promoção da ativação e crescimento in vitro de folículos pré-antrais ovinos.
           A Arnica montana (AM) é uma planta de 
grande importância medicinal e amplamente utilizada como medicamento fitoterápico e homeopático devido aos seus efeitos anti-inflamatório, antibacteriano, 
antifúngico, antioxidante e imunomodulador (Camargo et al., 2013; Usui et al., 2015).
          Apesar da vasta aplicação da AM no tratamento para vários quadros 
sintomáticos, não existem relatos na literatura sobre uma possível atuação sobre a reprodução feminina, especialmente, no cultivo in vitro de folículos pré-antrais. 
Entretanto, diante da sua extensa utilização terapêutica, acreditamos que a AM possa exercer um papel protetor contra o estresse químico causado por uma droga 
quimioterápica (5-Fluorouracil), representando uma importante estratégia para minimizar os efeitos deletérios do tratamento contra o câncer sobre as células foliculares 
e oócitos, consequentemente, sobre a fertilidade feminina.		Objetivos	• Avaliar os efeitos da solução homeopática de AM sobre a morfologia, ativação e crescimento de 
folículos pré-antrais ovinos cultivados in situ, através de histologia clássica;	• Analisar a influência da solução homeopática de AM sobre a expressão das proteínas 
caspase 3 ativada e KiG7 em folículos pré-antrais ovinos submetidos ou não à estresse químico, através de imunohistoquímica;	• Avaliar a influência da solução 
homeopática de AM sobre a expressão dos genes BAX, BCL 2, P53 e WNT 2 e 4, em folículos pré-antrais ovinos submetidos ou não à estresse químico, através de RT-
PCR.

Metodologia
	Serão utilizados 50 pares de ovários de ovelhas sem raça definida, oriundos de abatedouros locais. A solução homeopática de AM será preparada 
na farmácia homeopática Farmaverde, em Fortaleza-CE, utilizando a tintura mãe. A AM será diluída em etanol cereal na proporção de 1:99, seguida de 100 sucussões, 
para a primeira dinamização 1CH. O processo é repetido até a dinamização 6CH. Para o cultivo in situ, será usado o meio de base α-MEM contendo 1,25 mg/mL BSA, 1% 
ITS, 2 mM glutamina e 2 mM hipoxantina. 		FASE I – Avaliação dos efeitos da AM no desenvolvimento de folículos pré-antrais ovinos cultivados in situ	         O córtex 
ovariano será fragmentado, sendo retirados fragmentos para análise histológica (controle não cultivado). Os fragmentos restantes serão cultivados individualmente em 1 
mL de α-MEM+ na ausência ou presença de AM, tintura mãe, álcool e 7mMOL de 5-Fluorouracil (5FU). O cultivo será realizado por 4 dias, a 39 ºC e 5% de CO2 em ar, e a 
troca de meio será feita a cada 2 dias. Cada tratamento será repetido 5 vezes.		FASE II – Avaliação dos efeitos protetores da AM em folículos pré-antrais ovinos cultivados 
in situ e submetidos à estresse químico
	Após a fragmentação do córtex ovariano, serão retirados fragmentos para análise histológica, imunohistoquímica e RT-PCR 
(controle não cultivado). Os fragmentos restantes serão cultivados nas mesmas condições citadas na Fase I. Os tratamentos utilizados serão: α-MEM+ (D0-D4), AM (D0-
D4), 5FU (D0-D4), AM (D0-D2) + 5FU (D2-D4), 5FU (D0-D2) + AM (D2-D4).
	
       Na histologia clássica, os folículos serão classificados em primordiais, transição, primários 
e secundários, e em normais e degenerados. Será feita ainda a mensuração do diâmetro folicular e oocitário.

	Para imunohistoquímica, os fragmentos do controle 
fresco e cultivados serão fixados em paraformaldeído 4% por 4 h, desidratados e embebidos em parafina. Serão utilizados anticorpos para verificar a expressão das 
proteínas caspase 3 ativada e KiG7 nos diferentes compartimentos foliculares (oócito, células da granulosa ou da teca). A imunocoloração será classificada como ausente (-
), fraca (+), moderada (++) ou forte (+++).

        Para RT-PCR, serão usados fragmentos do controle fresco e cultivados. A quantificação dos RNAm será realizada utilizando 
SYBR Green. Os primers escolhidos realizarão a amplificação para os genes BAX, BCL 2, P53, WNT 2 e 4. Os genes β-actina e ubiquitina serão utilizados como 
housekeepings.

	Os dados serão avaliados com o pacote estatístico SAS. Os resultados serão expressos como média ± SEM e os testes estatísticos serão selecionados 
baseado no comportamento dos dados. Os valores serão considerados significativos quando P < 0,05.

Resultados esperados
	Na Fase I, espera-se que a AM seja capaz 
de estimular a ativação dos folículos primordiais e o seu desenvolvimento e o aumento do diâmetro folicular e oocitário, bem como de manter a integridade morfológica 
dos folículos cultivados in vitro.
	Na Fase II, espera-se que a AM possa minimizar os efeitos deletérios do 5FU, através da modulação de proteínas e genes relacionados à 
morte celular. Ainda, espera-se identificar o momento ideal para a utilização da AM: antes da exposição ao 5FU ou simultaneamente.

 Viabilidade técnica e 
econômica
         O projeto será executado no Laboratório de Manipulação de Oócitos e Folículos Ovarianos Pré-antrais (LAMOFOPA), localizado na Universidade Estadual 
do Ceará (UECE), com a colaboração do coordenador, prof. Dr. José Ricardo de Figueiredo.
         Para execução do projeto, o laboratório dispõe dos equipamentos 
necessários, bem como fornecerá o material de consumo (meios de cultivo, material descartável e solução homeopática) adquiridos com recursos provenientes de editais 
aprovados que representam a contrapartida da presente solicitação. Ainda, o cumprimento das atividades contará com a participação de alunos de iniciação científica, 
mestrado e doutorado.
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Cronograma:
Fevereiro/18: Inicio das atividades de capacitação de utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade (CIF) com os pesquisadores
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capacitação de utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade (CIF) in loco
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Maio/18: coleta de dados e acompanhamento dos pacientes
Junho/18: coleta de dados e acompanhamento dos pacientes 
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
O Traumatismo Raquimedular (TRM) é uma doença heterogênea, podendo ser decorrente de uma fratura simples sem déficit neurológico, até casos de 
lesão neurológica grave e lesão sistêmica grave. Consiste de uma agressão à medula espinhal que pode ocasionar danos neurológicos, tais como alterações da função 
motora, sensitiva e autônoma. Os danos variam de uma concussão transitória, onde o paciente recupera-se completamente até uma transecção completa, tornando o 
paciente paralisado abaixo do nível da lesão traumática (SOUSA et al., 2013).
A lesão medular é uma condição devastadora com enormes custos financeiros, sociais e 
pessoais. Um adequado entendimento da prevalência do TRM é essencial para o planejamento custo-benefício no atendimento e desenvolvimento de estratégias 
preventivas, pois ao se comparar o número de pessoas presentes em uma população, tem-se um aumento indicativo desta complicação (PEREIRA; CARVALHO; SANTOS, 
2010; BRITO, 2011).
Este tipo de lesão desencadeia importantes comprometimentos à locomoção humana, como a paraplegia e a tetraplegia, levando a possíveis 
complicações decorrentes do repouso prolongado e da imobilidade no leito. A depender do trauma, nota-se um comprometimento do sistema respiratório, sofrendo 
complicações pulmonares, como as pneumonias e atelectasias, resultando até em falência respiratória. A ventilação espontânea só é possível quando o paciente não 
apresenta lesão acima de C2-C3 (vértebra cervical 2 e 3) (BRUNOZI et al., 2011; SCHILERO et al., 2009).
A realização deste estudo surgiu pela necessidade de se fazer um 
levantamento do nível de lesões e dos comprometimentos de pacientes acometidos por Lesões Raquimedulares, tendo em vista o crescente número de pessoas 
envolvidas nessa condição.
A relevância desse estudo está em poder contribuir com informações úteis para os profissionais de saúde e áreas afins, principalmente com 
informações sobre o desfecho desses pacientes e possibilitando subsídios para construção de um parâmetro nacional.		OBJETIVOS	•	Objetivo geral	Analisar a 
Funcionalidade em pacientes acometidos por Traumatismo Raquimedular em um hospital na Cidade de Fortaleza/Ce.	•	Objetivos específicos	Traçar o perfil 
sociodemográfico da amostra em estudo;
Verificar o nível de lesão raquimedular da amostra em estudo;
Analisar a funcionalidade apresentada pela amostra em 
estudo;	Detectar o desfecho funcional do pacientes participante da amostra em estudo		METODOLOGIA	•	Tipo de estudo	            A pesquisa será de caráter 
exploratório, descritiva, longitudinal com analise quantitativa dos dados.	•	Local e período da pesquisa	A pesquisa ocorrerá no Hospital Instituto Doutor José Frota, na 
cidade de Fortaleza, nas enfermarias destinadas aos pacientes acometidos por traumas medulares. A coleta de dados será no período de abril a setembro de 2017, 
mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Referido Hospital (CAAE 74025817.2.0000.5047).	•	População e Amostra	A população será composta por 
todos os pacientes que derem entrada para internação no Hospital em estudo com lesão raquimedular no período da coleta de dados. A amostra será baseada em todos 
os pacientes com lesão raquiomedular que foram internados no período da coleta, que de acordo com informações coletadas pelos profissionais estima-se em torno de 
50 pacientes para o período.	•	Critérios de Inclusão e Exclusão	Serão incluídos os pacientes com idade acima de 18 anos, independe do gênero que tenham sofrido lesão 
raquimedular. Sendo excluídos aqueles que já estiverem internados a mais de 10 dias do inicio do estudo e os que permanecerem internado após o final da 
pesquisa.	•	Variáveis do estudo	Serão abordadas variáveis como: agente causador da internação, o nível da lesão, a idade, o gênero, funcionalidade antes do 
acidente.	•	Estratégia de coleta de dados	Os participantes serão abordados de forma individual, onde serão apresentados os objetivos do estudo solicitando a sua 
participação mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do paciente ou do responsável.
Para a coleta de dados será utilizado um instrumento 
de coleta de dados (FREITAS, 2015). O formulário é dividido em três (3) partes, de acordo com as variáveis do estudo, incluindo uma avaliação da funcionalidade, 
chamado de lista resumida da CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade). As informações para preenchimento do formulário serão colhidas pelos pesquisadores a 
partir das informações fornecidas pelo paciente e por seus acompanhantes/responsáveis.
A avaliação funcional dos pacientes incluídos no estudo, realizada à beira do 
leito hospitalar, servirá como base para a classificação da funcionalidade e preenchimento da lista resumida posteriormente. O paciente será avaliado no período de 
internação.
A avaliação funcional será realizada pelos pesquisadores e será utilizada a Lista resumida da CIF, que foi construída por Freitas (2015) com a finalidade de 
contemplar especificamente a Parte 1 da CIF, que diz respeito à Funcionalidade e Incapacidade, sendo abordadas algumas categorias dos componentes, como “Funções e 
Estruturas do Corpo” e “Atividade e Participação”. Seus códigos serão utilizados para classificar diferentes estados de saúde e estados relacionados com a saúde dos 
pacientes incluídos no estudo, no sentido de expressar funcionalidade e incapacidade que serão identificados através dos qualificadores.
Em relação aos componentes 
Funções e Estruturas do Corpo, os qualificadores serão aplicados para identificar apenas se o paciente possui ou não deficiência, e não a magnitude da deficiência (xxx.0 
indicando nenhuma deficiência ou xxx.8 indicando deficiência não especificada, ou seja, presente, mas não quantificada). No caso de pacientes que por ventura 
apresentem algum problema que inviabilize a avaliação de determinada categoria, esta será classificada como não aplicável (xxx.9).
No componente Atividade e 
Participação, este serão classificados juntos, representando os domínios dentro deste componente. Para qualificar estes componentes, podem ser utilizados dois 
qualificadores: desempenho e capacidade. Porém, neste estudo, o qualificador “capacidade” não será classificado (pois identifica o nível máximo provável de 
funcionamento que o indivíduo pode atingir num domínio específico num dado momento, medida em um ambiente uniforme ou padrão) e, por este motivo, aparecerá 
pré-identificado como não aplicável (xxx.9).	Já o qualificador “desempenho” apresentar-se-á da seguinte maneira: xxx.0 nenhuma dificuldade para desempenhar a 
atividade ou xxx.8, dificuldade não especificada, ou seja, presente, mas não quantificada, ou seja, os qualificadores serão aplicados para indicar se existe ou não uma 
dificuldade, mas não a magnitude da dificuldade. No caso de pacientes que por ventura apresentem algum problema que inviabilize a avaliação de determinada 
categoria, esta será classificada como não aplicável (xxx.9).	•	Estratégia de análise de dados	Os dados obtidos serão analisados no software Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) versão 20.0. Toda análise estatística será realizada adotando o nível de significância de 5% (p<0,05) e os resultados apresentados em forma de gráficos e 
tabelas.	•	Aspectos éticos	A coleta de dados ocorrerá conforme aprovação do estudo pelo comitê de ética em pesquisa do Instituto Doutor José Frota e seguirá as 
normas da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – pesquisa envolvendo seres humanos.		RESULTADOS ESPERADOS E PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 
CIENTÍFICAS OU TECNOLÓGICAS DA PROPOSTA	•	 Apresentar o grau de limitação funcional desses indivíduos;	•	Estudar as sequelas apresentadas por vitimas de 
traumatismo raquimedular; 	•	Verificar a existência de incapacidades de acordo com a situação no acidente; 	•	Ampliar pesquisa em Classificação Internacional de 
Funcionalidade (CIF);	•	Contribuir com pesquisa do ministério da saúde;	•	Incentivar a formação de recursos humanos para o desenvolvimento de 
pesquisas;	•	Desenvolvimento de publicações em periódicos indexados de circulação internacional e nacional, bem como o envio de resumos para Encontros Científicos 
Nacionais e Internacionais.
O presente projeto trata de uma temática bastante importante atual e pouco estudada que é a Clasificação Internacional de Funcionalidade. 
Os resultados obtidos com a execução destas metodologias contribuirão com uma soma de informações inéditas. 
 A pesquisa ainda contribuirá com os pontos 
destacados abaixo:
Avanço do conhecimento: na temática da Classificação Internacional de Funcionalidade.
Aplicação no Sistema Único de Saúde: possível melhoria no 
tratamento de pacientes lesionados por acidentes de moto atendidos pelo SUS, visto que elucidará parte do mecanismo envolvido nas ações crônicas dessas 
morbimortalidades. 

VIABILIDADE ECONOMICA-FINANCEIRA
Material 	Quantidade	Preço Total (R$)
Tablet 	02	Já adquirido
Goniômetro Digital	02	Já 
adquirido
PeakFlow	02	Já adquirido
Bocal PeakFlow	100	200,00
Martelo Neurológico	02	Já adquirido
Oxímetro de Pulso	02	Já adquirido
Material de 
Escritório		200,00
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1. Fevereiro/2018: 
- Identificação e mapeamento dos dados fornecidos pelo Ministério da Justiça (Infopen) e pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ); decisões de grande repercussão proferidas pelos tribunais superiores que discutiram e discutem o sistema prisional nos últimos 30 anos; além 
de artigos científicos que trabalhem criticamente a hiperinflação carcerária e seu progressivo arruinamento.

2. Março/2018: 
- Identificação e mapeamento dos dados 
fornecidos pelo Ministério da Justiça (Infopen) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ); decisões de grande repercussão proferidas pelos tribunais superiores que 
discutiram e discutem o sistema prisional nos últimos 30 anos; além de artigos científicos que trabalhem criticamente a hiperinflação carcerária e seu progressivo 
arruinamento.
- Submissão do relatório mensal consistente e esclarecedor de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do mês anterior, através de formulário 
eletrônico a ser disponibilizado.

3. Abril/2018: 
- Construção e redação de um estudo qualitativo que destaque a genealogia das três últimas décadas das prisões 
brasileiras, desde a promulgação da constituição democrática (1988), até o julgamento da cautelar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
347.
- Submissão do relatório mensal consistente e esclarecedor de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do mês anterior, através de formulário eletrônico a ser 
disponibilizado.

4. Maio/2018: 
- Construção e redação de um estudo qualitativo que destaque a genealogia das três últimas décadas das prisões brasileiras, desde a 
promulgação da constituição democrática (1988), até o julgamento da cautelar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347.
- Submissão do 
relatório mensal consistente e esclarecedor de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do mês anterior, através de formulário eletrônico a ser disponibilizado.
 - 
Produção de palestra ou workshop no campi Rio Branco, da Zona da Mata.

5. Junho/2018: 
- Etapa de levantamento bibliográfico. Identificação e seleção de algumas 
literaturas de cárcere que foram produzidas durante os 30 anos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Submissão do relatório mensal consistente e 
esclarecedor de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do mês anterior, através de formulário eletrônico a ser disponibilizado.
- Submissão de trabalho para 
publicação externa.

6. Julho/2018: 
- Etapa de levantamento bibliográfico. Identificação e seleção de algumas literaturas de cárcere que foram produzidas durante os 30 
anos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Submissão do relatório mensal consistente e esclarecedor de Acompanhamento das Atividades de 
Pesquisa do mês anterior, através de formulário eletrônico a ser disponibilizado.

7. Agosto/2018: 
- Produção e redação de uma concisa bibliografia a partir das 

Descrição do Plano de Trabalho
PRISÃO E LITERATURA: DO ESTADO DEMOCRÁTICO AO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL

1. INTRODUÇÃO

O ano de 2018 marcará os 30 anos da promulgação 
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Essa data simbólica constitui importante momento histórico para as reflexões e balanços da carta magna, 
adjetivada como “Constituição cidadã”. Nesse sentido, o presente projeto de pesquisa pretende embarcar na oportunidade contextual de debates para destacar um dos 
diversos aspectos da ordem constitucional vigente, a saber, o sistema prisional brasileiro. Assim, como delimitação do objeto, o estudo proposto irá proceder a uma 
investigação genealógica das três décadas que separam as promessas de uma constituição democrática, que tem como princípio fundamental a dignidade da pessoa 
humana (art. 1º, III, CRFB/1988), e o julgamento da cautelar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, que vem sendo debatida desde 2015 
e pede ao Supremo Tribunal Federal (STF) que se reconheça a sistêmica violação dos Direito Fundamentais da população carcerária.
Para tanto, o projeto irá levantar 
dados, como as estatísticas e estudos fornecidos pelo Ministério da Justiça (Infopen) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ); decisões de grande repercussão proferidas 
pelos tribunais superiores; além de artigos científicos que trabalhem criticamente a hiperinflação carcerária e seu progressivo arruinamento. 
Porém, para além do 
arcabouço de conhecimento construído pelas instituições e academia, o estudo também irá analisar comparativamente as literaturas (poesias, contos, cartas) produzidas 
nesse mesmo período de 30 anos nas prisões brasileiras, construindo uma perspectiva interdisciplinar. A literatura de cárcere é a narrativa que parte de um indivíduo 
inserido em um sistema penal e que verbaliza toda uma estrutura social que acaba por constituí-lo essencialmente. O cárcere, enquanto objeto literário, representa a 
história das prisões e a possível denúncia de um indivíduo ou um grupo contra um determinado sistema. De acordo com o filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin: 
“Realizando-se no processo da relação social, todo signo ideológico e, portanto, também signo linguístico, vê-se marcado pelo horizonte social de uma época e de um 
grupo social determinados” (2009, p. 45). Esses registros literários são tecidos dia a dia nos presídios, revelando uma ligação incontestável entre o espaço onde a escrita é 
produzida e o seu conteúdo, impondo ao texto a contaminação inevitável de um contexto punitivo. 
Assim, na busca da voz interior do sistema prisional democrático, 
obras de autores como Jocenir, Drauzio Varella, Luiz Alberto Mendes, André du Rap e Samuel Lourenço servirão de fonte literária para a análise tanto institucional, como 
humana.
Portanto, a proposta do presente projeto é investigar a Constituição brasileira de 1988 e o persistente deterioramento dos sistemas prisionais no atual período 
democrático, utilizando de dados científicos e narrativas testemunhais dos próprios detentos na busca de uma potente interdisciplinaridade entre Direito e Literatura.

2. 
OBJETIVOS

2.1. Objetivo geral
O objetivo geral da proposta é analisar as três décadas da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o tratamento dado 
aos sistemas prisionais brasileiros. Para tanto, irá se utilizar de produções institucionais e acadêmicas sobre o tema, além de produções literárias do cárcere no mesmo 
período. 

2.2. Objetivos específicos:

a. Destacar os 30 anos da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o seu sistema penal;
b. 
Proceder a uma genealogia que separa o período da promessa de uma “Constituição cidadã” e o julgamento da cautelar da ADPF 347;	c. Levantar dados fornecidos pelo 
Ministério da Justiça e CNJ; decisões de grande repercussão proferidas pelos tribunais superiores; além de artigos científicos que trabalhem criticamente a hiperinflação 
carcerária e seu progressivo arruinamento.
d. Destacar algumas literaturas de cárcere produzidas nessas três décadas para articular e tensionar com os discursos 
institucionais e acadêmicos e enriquecer a pesquisa na busca das vozes interiores do sistema prisional.  
e. Apresentar uma singular interpretação interdisciplinar de 
análise de discursos entre Direito e Literatura.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

Tendo em vista o objetivo geral de acessar as diferentes possibilidades de análise dos 
30 anos Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e as condições de vida no cárcere e suas vulnerabilidades, a pesquisa em apreço será fundamentada em 
uma abordagem que se caracteriza por uma análise empírica de conteúdo discursivo das pesquisa institucionais e acadêmicas sobre o cárcere, além das literaturas 
escritas pela comunidade carcerária. Nessa perspectiva, a análise de conteúdo, segundo Bardin, consiste em:

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 
que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens. [...] A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção (ou eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não) (2006, p. 38).

Por análise de 
conteúdo, ainda que se obtenham dados quantitativos decorrentes das estatísticas oficias, o foco interpretativo neste método é o qualitativo, ou seja, elege-se a 
interpretação e a compreensão das condições subjetivas do período analisado. Dessa forma, o centro metodológico das ações de pesquisa está em inventariar e 
compreender o contexto das últimas décadas e os conteúdos discursivos que se destaquem no conjunto da amostra investigada.

3.1. Etapas

Com esta técnica de 
abordagem de análise de conteúdo, 5 etapas são destacadas:		Etapa 1 – Etapa de levantamento de dados – Identificação e mapeamento dos dados fornecidos pelo 
Ministério da Justiça e CNJ; decisões de grande repercussão proferidas pelos tribunais superiores que discutiram e discutem o sistema prisional nos últimos 30 anos; além 
de artigos científicos que trabalhem criticamente a hiperinflação carcerária e seu progressivo arruinamento.	Etapa 2 – Construção de um estudo qualitativo que destaque 
a genealogia das três últimas décadas das prisões brasileiras, desde a promulgação da constituição democrática (1988), até o julgamento da cautelar da ADPF 347.
Etapa 
3 – Etapa de levantamento bibliográfico – Identificação e seleção de literaturas de cárcere que foram produzidas durante os 30 anos da Constituição de 1988.	Etapa 4 – 
Produção de uma concisa bibliografia a partir das literaturas produzidas ao longo dos 30 anos de Constituição democrática, que destaque o sistema prisional pela ótica do 
detento.	Etapa 5 – Produção do texto final, que articula e contrapõe o discurso institucional com os relatos biográficos; e publicação dos resultados em artigos e 
eventos.

4. RESULTADOS ESPERADOS

1. Mapeamento geral da crise institucional dos sistemas prisionais brasileiros, que conduziram a uma violação sistemática dos 
direitos fundamentais, apesar das promessas democráticas da Constituição do Brasil de 1988.
2. Genealogia das estatísticas e estudos fornecidos pelo Ministério da 
Justiça e CNJ; das decisões de grande repercussão proferidas pelos tribunais superiores; e também dos artigos científicos que trabalharam criticamente a hiperinflação 
carcerária e seu progressivo arruinamento.
3. Projeção das literaturas de cárcere contemporâneas e interpretação das questões suscitadas nas escritas dos detentos que 
explicitam a experiência subjetiva a partir de elementos, como as demandas e as expectativas das pessoas presas em relação às autoridades e ao sistema de justiça; suas 
perspectivas de construção e reconstrução de projetos de vida, com possibilidades, limites e frustrações; seus pontos de contato com o mundo exterior; suas 
representações a respeito de justiça, pena e prisão; sua compreensão sobre direitos e sobre violações; entre outros aspectos identificados como relevantes durante a 
realização da pesquisa.
4. Contraposição entre o discurso institucional e acadêmico com o discurso do preso, como fonte de potencializar os conhecimentos sobre o 
objeto estudado. 

5. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA

	Há viabilidade técnica, pois a pesquisa se utilizará de dados públicos encontrados em sites governamentais 
e em livros e artigos científicos publicados. Portanto, não há qualquer óbice quanto ao acesso aos materiais necessários para a construção da pesquisa. É preciso ainda 
destacar que o pesquisador que propõe o presente projeto possui diversos artigos sobre Literatura de cárcere, além de participar de um projeto de extensão que realiza 
vivências nas prisões na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, há fontes acessíveis de pesquisa e experiência sobre a temática proposta.
	Quanto a viabilidade econômica, o 
custo da pesquisa será apenas do apoio financeiro já previsto no edital do concurso, não havendo qualquer despesa excedente.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0872029952218409
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literaturas produzidas ao longo dos 30 anos de Constituição democrática, que destaque o sistema prisional pela ótica do detento.
- Submissão do relatório mensal 
consistente e esclarecedor de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do mês anterior, através de formulário eletrônico a ser disponibilizado.
- Submissão de 
resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio.

8. Setembro/2018: 
- Produção e redação de uma concisa bibliografia a partir das literaturas produzidas ao longo dos 30 
anos de Constituição democrática, que destaque o sistema prisional pela ótica do detento.
- Submissão do relatório mensal consistente e esclarecedor de 
Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do mês anterior, através de formulário eletrônico a ser disponibilizado.

9. Outubro/2018: 
- Atualização de todos os 
dados coletados. Intercorrências e adaptações às ferramentas de pesquisa, se necessário. 
- Submissão do relatório mensal consistente e esclarecedor de 
Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do mês anterior, através de formulário eletrônico a ser disponibilizado.
- Submissão de trabalho para publicação externa.
- 
Submissão de projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas e privadas.
- Produção de palestra ou workshop no campi Zona Norte, da Zona da 
Mata.

10. Novembro/2018: 
- Início da produção da versão final do projeto, articulando os dados institucionais e acadêmicos com as literaturas de cárcere.
- Submissão 
do relatório mensal consistente e esclarecedor de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do mês anterior, através de formulário eletrônico a ser 
disponibilizado.

11. Dezembro/2018: 
- Encerramento da produção da versão final do projeto, articulando os dados institucionais e acadêmicos com as literaturas de 
cárcere.
- Submissão do relatório mensal consistente e esclarecedor de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do mês anterior, através de formulário eletrônico a 
ser disponibilizado.

12. Janeiro/2019: 
- Entrega do projeto e submissão do relatório final em janeiro de 2019, com a descrição detalhada de todas as atividades de 
pesquisa desenvolvidas e os resultados obtidos durante o período de vigência do apoio financeiro.
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PESQUISADOR(A): Aline Silva Corrêa Maia Lima
Plano de trabalho vinculado ao curso: Jornalismo e Publicidade e Propaganda 

@: aline.maia@estacio.br

PROJETO: Observatório da Perifa Juiz-forana 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução



Este projeto de pesquisa versa sobre jovens moradores de periferia e os processos comunicacionais engendrados por estes sujeitos em um sentido de participação social 
e de inserção cultural no mundo que os rodeia.  A presente investigação volta-se para a análise de práticas de comunicação – que também podemos chamar de práticas 
culturais, tais como a música, a dança e a produção textual – como via de autorrepresentação e visibilidade social e midiática dos atores juvenis. E, ainda, como tais 
práticas podem atuar conjuntamente com os próprios sujeitos para um processo de inclusão e de pertencimento à sociedade e à cidade. 


Situado em uma encruzilhada de componentes numerosos de subjetividade, caberia ao próprio indivíduo na contemporaneidade o desejo e a ação para subverter 
sistemas opressivos dominantes. É nesse âmago que podem despontar pequenas movimentações revolucionárias capazes de despertar processos de percepção e 
sensibilidade inteiramente novos, rompendo situações paralisantes e, ao mesmo tempo, reivindicando um reconhecimento que passará pela via estética. Nossa proposta,
 então, é avaliar a emergência de distintas sensibilidades proponentes e propulsoras de representações e que evidenciam um novo protagonismo cultural juvenil nas 
periferias. Conciliando trabalho de campo e pesquisa documental, o estudo buscará privilegiar, como área de conhecimento, a Comunicação, com ênfase no âmbito da 
cultura, a fim de contribuir, diretamente, para um mapeamento de culturas juvenis em bairros da periferia de Juiz de Fora – Minas Gerais. De um modo geral, vigora a 
intenção maior de realizar um estudo sobre os sistemas simbólicos que norteiam nossa sociedade.


Para além de um debate centrado na juventude enquanto fonte de delinquência – tema recorrente em muitos estudos que se voltam para esta categoria -, interessa-nos 
investigar aqueles sujeitos que buscam por sua mobilização cultural e artística ultrapassar a geografia da cidade a fim de encontrar uma visibilidade que lhes proporcione 
a realização do desejo por reconhecimento. Para tanto, voltaremos nossa atenção para grupos de jovens residentes em territórios cujo histórico evidencia a segregação 
“do resto da cidade”, zonas alocadas às margens daquelas valorizadas como referência. Jovens que, por questões sociais, econômicas e também midiáticas – pois “a 
sugestão audiovisual, os meios de comunicação de massa, fazem milagres!”, como afirmou Felix Guattari (2008) -, são tratados recorrentemente como desviantes 
(Howard Becker, 2008), identificados e rotulados por sua localização na cidade, pelo vestuário e ‘dialeto’, e ainda por características físicas e raciais. Construções 
infiltradas e naturalizadas no tecido social por um efeito, inclusive, de representações sociais e midiáticas. 


O ponto de partida é o entendimento de que estamos inseridos em um contexto de padrões institucionalizados de valoração sociocultural, como indica Nancy Fraser 
(2006, 2007), o que faz com que algumas pessoas se tornem “invisíveis” simplesmente pelo fato de não responderem a modelos ideais de ser, ter, pertencer, 
comportar-se. Neste cenário modelado, cidadãos pretos, pobres e residentes de áreas precárias em infraestrutura podem ter suas interações cotidianas afetadas por 
aquilo que os marca enquanto “desviantes” (BECKER, 2008) do que é estabelecido como socialmente aceitável, um estigma – sinal depreciativo, “um traço que pode se 
impor à atenção e afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus” (GOFFMAN, 2012, p.14). 


Creditamos a pertinência desta discussão, entre outros motivos, por contribuir para a percepção, análise e compreensão de mudanças sociais, não apenas no patamar das
 grandes transformações históricas, mas, sobretudo como resultado acumulado e progressivo das interações cotidianas; no nosso enfoque, entre jovens de camadas 
populares e suas estratégias - articulações comunicacionais e culturais - para fazerem-se visíveis. Em outros termos, o que fazem os indivíduos juvenis para conquistarem 
o reconhecimento de seus pares? De que artifícios lançam mão, tendo como recurso o próprio corpo e o talento, para obterem igualdade de participação em suas 
interações com outros atores sociais? Ao perseguir as respostas para tais indagações, frisamos a relevância de nossa proposta por esta reconhecer a juventude como 
parte dos estudos da Comunicação, bem como importante categoria para a compreensão de nossa própria sociedade. 



Objetivos 



Para bem definir, situamos no campo da Comunicação Social esta pesquisa que versará sobre práticas de comunicação de jovens de determinado lugar da cidade. Assim, 
vislumbramos juventude e seu território de vivência como elementos que devem ser considerados em conjunto, compreendendo o espaço urbano como relevante arena 
política para batalhas cotidianas na esfera do simbólico. Traçamos, então, como objetivos:



- Investigar práticas de comunicação/culturais entre jovens moradores da periferia de Juiz de Fora como via de visibilidade social e midiática; avaliar a emergência do 
protagonismo cultural juvenil em periferias.


- Traçar um “mapa cultural” da periferia de Juiz de Fora, da perspectiva das culturas juvenis, e contemplá-lo com as representações midiáticas das expressões sociais e 
culturais que o compõem. Pretende-se, noutras palavras, observar as diversas identidades locais dos jovens, na forma de subculturas, para, em seguida, buscar as 
representações midiáticas que as tornam parte do senso comum. No âmbito dos estudos da Comunicação, tal objetivo visa contribuir, também, para a compreensão dos 
processos de interação social que transformam em ideias a “realidade” observada, vivenciada, partilhada na experiência coletiva da vida social. 


- Também é nosso objetivo produzir, ao fim da pesquisa, um site com a indicação das práticas comunicacionais e culturais observadas no trabalho de campo. O fim é 
contribuir para o processo de visibilidade dos sujeitos da pesquisa e suas expressões culturais. 



Metodologia 



Para nossa reflexão no campo da Comunicação, visamos buscar subsídios metodológicos caros à Antropologia. Isso porque acreditamos, citando José Guilherme C. 
Magnani (1996), que “o que importa ao olhar antropológico não é apenas o reconhecimento e registro da diversidade cultural, nesse e em outros domínios das práticas 
culturais, e sim a busca do significado de tais comportamentos” (MAGNANI, 1996, p.3). A intenção é apoiarmo-nos em um instrumental de análise que privilegie o 
aprofundamento nos objetivos desta pesquisa. Assim, acreditamos que não temos como escapar ao método etnográfico – elegendo como ferramental a observação 
participante e a análise qualitativa -, via propícia para observarmos de perto os processos que buscamos compreender, percorrendo o caminho do detalhe, da minúcia. O 
fim é fornecer uma descrição e análise, que esperamos útil, sobre jovens moradores da periferia e suas práticas de comunicação enquanto estratégia de visibilidade 
social. Serão quatro as etapas da pesquisa, a saber:


1ª) Pesquisa exploratória, como um levantamento inicial, de “subculturas” (ou culturas) juvenis em bairros da periferia de Juiz de Fora. Esta fase contará com pesquisa 
documental (mídia impressa e mídia digital), observação direta (visitas aos locais, redes sociais, shows e outros eventos) e revisão de literatura sobre o tema.


2ª) A partir do material coletado na primeira etapa, serão escolhidas as subculturas para serem investigadas. 


3ª) Etnografia e observação participante nas subculturas escolhidas.


4ª) Com o resultado do trabalho etnográfico em mãos, visamos identificar se há esquemas de autorrepresentação que se contraponham a modelos hegemônicos 
difundidos pela mídia; além de dispor todo o levantamento realizado em um site que pretendemos construir com o nome: “Observatório da Periferia Juiz-forana”. 



Viabilidade financeira  

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2021134846066078
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Cronograma:
1ª) Pesquisa exploratória – fevereiro/2018 a abril/2018		2ª) Escolha das subculturas – março/2018 a abril/2018		3ª) Etnografia – maio/2018 a novembro/2018		4ª) 
Análise dos resultados – julho/2018 a dezembro/2018		5º) Produção do site “Observatório da Periferia Juiz-forana” -  novembro/2018 a janeiro/2019 		6º) Produção de 
artigos/projeto e submissões: maio/2018 a janeiro/2019





A realização deste projeto demandará apenas recursos para deslocamento da pesquisadora até o campo de pesquisa, a fim de realizar a observação das juventudes e suas
 práticas em bairros da periferia de Juiz de Fora. Poderemos ainda solicitar, esporadicamente, empréstimo de câmeras de vídeo ao Núcleo de Comunicação (Nucom) dos 
cursos de Comunicação da Estácio JF a fim de efetuar registros nas atividades em campo. Ao final, a disponibilização em um site dos conteúdos mapeados nas periferias 
de Juiz de Fora poderá demandar (baixo) investimento com registro de domínio de site (WordPress ou Webnode). Pelo exposto, consideramos totalmente viável 
financeiramente a proposta ora apresentada. Há de se considerar ainda que este estudo sintetiza interesses que têm motivado a trajetória acadêmica desta pesquisadora
 nas Ciências Sociais pelas áreas de Ensino e Pesquisa, dando continuidade a estudos que já vêm sendo desenvolvidos com afinco e compromisso desde o Curso de 
Doutorado em Comunicação.
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PESQUISADOR(A): Silvânia Mineira Ribeiro Sottani
Plano de trabalho vinculado ao curso: Comunicação Social e Psicologia

@: silvania.sottani@estacio.br

PROJETO: Religião, Afetos e Poder: a Virada Afetiva no Contexto de Ascenção Conservadora no Brasil

Cronograma:


Pretende-se dividir a execução da pesquisa em duas etapas principais:
1.	Fev/2018 a Junho/2018: durante os seis primeiros meses do projeto, a pesquisadora dedicar-se-
á a três ações simultâneas:
- Revisão de literatura, a partir das filiações teóricas propostas na introdução;
- Vivência etnográfica na Igreja Universal de Juiz de Fora, todos 
os sábados, às 16:30 (horário do Encontro da Força Jovem Universal); e
- Organização de um memorial com as declarações dos principais expoentes das pautas 
conservadoras no Congresso Nacional.
Junta-se a essas três ações simultâneas, dois momentos específicos:
-Maio/2018:  elaboração de Resumo a ser submetido ao 
Seminário de Pesquisa da Estácio com o panorama da pesquisa a essa altura.
- Junho/2018: submissão do Projeto ao Programa de Iniciação Científica do Centro 
Universitário Estácio Juiz de Fora

2.	Julho/2018 a janeiro/2019: nesses seis meses concentrar-se-ão as atividades de análise dos dados coletados, assim como a redação 
de artigos e projetos, assim distribuídos:
- Julho: redação e submissão do artigo para a revista E-Compós citada anteriormente; por ser fruto da primeira etapa da 
pesquisa, esse artigo consistirá em uma revisão de literatura sobre as filiações teóricas propostas, com ênfase em um diálogo entre os autores da chamada “Virada 
Afetiva” e a obra de Michel Foucault.	- Agosto a Setembro: análise dos dados reunidos no memorial e das notas de campo;	- Outubro: redação e submissão do artigo 
para a revista Intercom citada anteriormente; nesse momento, uma vez organizados os dados empíricos da pesquisa, objetiva-se a redação de um artigo que apresente 
resultados concretos observados pela vivência etnográfica e pela análise de conteúdo dos discursos arrolados e analisados.
- Novembro: redação do Projeto de Pesquisa a 
ser submetido ao CNPq; e
- Janeiro: redação do Relatório Final para o Programa Pesquisa Produtividade e submissão do resumo para o XXVII Encontro Nacional da 
Compós (Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Comunicação)

Ressalta-se ainda que, mensalmente, também serão elaborados os relatórios de 
Acompanhamento das Atividades de Pesquisa para envio ao Programa Pesquisa Produtividade.


Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
O tema da intolerância, crescente e com diversas vozes, encontra, no caso brasileiro, um expoente de destaque: as igrejas evangélicas neopentecostais, em 
especial aquelas filiadas à Teologia da Prosperidade, tiveram um crescimento exponencial nas últimas décadas, tanto numericamente (já somavam 42 milhões de adeptos 
em 2010, no último Censo IBGE), quanto em influência político-cultural, dada sua crescente representatividade, bem como seus posicionamentos polêmicos diante de 
assuntos referentes às questões de flexibilização da moralidade tradicional. Formadas por rígidos valores morais, coerção aos indivíduos, sobreposição dos valores 
coletivos sobre as consciências individuais e intensa sublimação, qualquer contato breve com os adeptos da IURD (Igreja Universal do Reino de Deus), por exemplo, é 
suficiente para nos levar a reflexões sobre a dinâmica dos constrangimentos que cerceiam os sujeitos, seja na sua linguagem, nas vestimentas, na alimentação ou mesmo 
nas opções de lazer. Simultaneamente, vemos um Congresso Nacional crescentemente conservador, com pautas alinhadas ao universo neopentecostal, mas, na mesma 
proporção, assustadoras para os ideais progressistas de certa parcela da população. 
Nesse contexto (aqui descrito brevemente), para além das noções que consideram a 
potência emancipatória dos afetos, tema em voga nos círculos acadêmicos que defendem estarmos vivendo uma “Virada Afetiva” no campo das Humanidades, propõe-se 
a análise do controle e da disciplina se inscrevendo nesse cenário, considerando o afeto como categoria indispensável para a noção de poder. Como hipóteses 
preliminares, temos um quadro característico de uma era de dessecularização que inscreve o poder no campo da governança emotiva ou de uma economia do afeto, 
gerando justificativas para medos e, em consequência, violências. Ao combinar a afirmação rígida de identidade (‘Sou B, logo não sou C ou D’) e a presença constante de 
inimigos com a sua participação crescente na política “institucionalizada”, a colonização dos afetos dos grupos neopentecostais parece despontar como um grande 
entrave para o avanço de pautas progressistas no Brasil, assim como o principal agente da intolerância que marca o imaginário de uma considerável parte do país nesse 
momento.		OBJETIVOS	Tendo em vista as principais hipóteses da pesquisa, o projeto pretende trabalhar com a Força Jovem Universal (FJU – grupo de jovens da IURD, 
que se reúne semanalmente em Juiz de Fora) como principal objeto de estudo. A partir da vivência etnográfica na FJU, tem-se vislumbrado uma sociabilidade marcada 
pela utilização instrumental e midiática dos afetos para legitimar práticas de violência simbólica. Objetiva-se, com a seleção desse campo de estudo, estabelecer 
aproximações e contrastes entre o potencial libertário e progressista característico da juventude e o disciplinamento dos seus afetos dentro da Universal.
A partir disso, 
como eixo norteador da pesquisa, visa-se questionar os paradigmas recentes que apontam o caratér emancipatório dos afetos para colocar a “Vitalidade Afetiva” como 
espaço igualmente propício ao controle, em especial pelos discursos como principais operadores metodológicos, o que inscreve a pesquisa no campo comunicacional por 
excelência. Nesses termos, pretende-se uma pesquisa que combine a conjunção entre os discursos “de dentro”, vivenciados etnograficamente na IURD, com aqueles 
produzidos em nível “macro”, no Congresso Nacional, para apontar como se realizam as apropriações dos discursos midiáticos no cotidiano dos jovens da FJU, 
questionando seu papel enquanto dispositivos de controle das subjetividades contemporâneas. Mais do que, portanto, uma análise das mensagens produzidas pelos 
agentes de destaque midiático do universo pentecostal (deputados-pastores e tele-bispos, principalmente), cujo foco recairia apenas sobre a esfera da produção dos 
conteúdos, propomos o estudo da construção da intolerância no espaço da mediação: as negociações e enfrentamentos, usos, criatividades e apropriações das 
construções culturais e simbólicas que os sujeitos fazem em seus ambientes cotidianos a partir do que é recebido pelos meios.
Objetiva-se, ao final da pesquisa, obter um 
panorama que esclareça as formas de articulação entre o Congresso explicitamente conservador da atual legislatura e esse conservadorismo dentro da Força Jovem 
Universal: como cada uma dessas esferas, apenas aparentemente separadas, reverbera sobre a outra através de práticas discursivas de controle dos afetos? Visa-se, desse 
modo, uma maior compreensão sobre a construção de rígidos modelos identitários pela via das narrativas, que culmina, no nosso entendimento prévio, com a adoção de 
padrões de normalidade e, em última e relevante instância, com a negação da alteridade – a intolerância – marca da violência simbólica dos nossos 
tempos.

METODOLOGIA
A partir da vivência etnográfica em campo com membros da Força Jovem da IURD, que abdicaram de uma vida menos regulada prévia à 
conversão, propõe-se a análise de uma sociabilidade marcada pelo afeto utilizado instrumentalmente para legitimar práticas de violência simbólica. Ao lado do método 
etnográfico, a pesquisa será empreendida por uma extensa revisão de literatura que articulará, como base teórica, os textos de Michel Foucault sobre subjetividade e 
poder para embasar a discussão sobre o assujeitamento observado em campo, assim como as abordagens deleuzianas daí derivadas, com construções mais recentes de 
diversos pensadores da chamada “Virada Afetiva”, em especial aqueles que consideram como a vitalidade afetiva dos nossos dias é colonizada ou “posta a trabalhar” para 
determinados fins específicos.
Enquanto principal material empírico, os discursos serão articulados em um contexto de luta de significados, em especial pela conjunção 
dos discursos produzidos pelos atores “midiático-governamentais” dessa luta (reunidos em um memorial) e aqueles “de dentro”, vivenciados em especial através da 
nossa entrada etnográfica na “Força Jovem” da IURD de Juiz de Fora. Este material empírico tem se mostrado profícuo, principalmente se pensarmos nos embates 
públicos que envolvem tanto figuras conservadoras como os deputados Marco Feliciano e Jair Bolsonaro, quanto do liberalismo moral, com destaque para Jean Willys. 
Considerando que se trata de um campo hierarquizado, os atos de fala daqueles que ocupam lugares de destaque não podem ser desconsiderados como material 
empírico, mas, igualmente, as suas apropriações e negociações realizadas pelos sujeitos em seus contextos específicos. Os discursos aqui observados são geradores de 
silenciamentos; temos palavras configurando mapeamentos e verdades. Nota-se como a fala de um líder como Feliciano, por exemplo, parece ser imediatamente 
encampada nas conversações do cotidiano. Dentro das igrejas, a sensação é de uma construção rígida: há um esforço constante para gerar enquadramentos dentro de 
modelos identitários e totalitários, essencialmente maniqueístas. Os discursos e narrativas também configuram-se como poderoso material empírico por estarmos 
falando de uma construção que é moral, ideológica, que acontece no campo da cultura, mesmo que com interseções com outros campos de significação, como o 
político.


VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
Trata-se de um plano de trabalho com baixo custo de execução, uma vez prescindir de laboratórios, equipamentos ou 
insumos de alto custo. O apoio financeiro concedido pelo Programa Pesquisa Produtividade será suficiente para custear as despesas de deslocamento e de insumos para a 
pesquisa, em especial material de escritório, além da aquisição de bibliografia.


METAS e RESULTADOS ESPERADOS
Considerando o crescente interesse pela temática 
da intolerância e da ascensão conservadora nos Congressos Nacionais e Internacionais da área, vivenciado pela autora em três eventos científicos específicos dos quais 
participou em 2017, objetiva-se levar a discussão proposta pela pesquisa aos principais espaços de produção acadêmica do campo das Ciências da Comunicação no 
Brasil.
Nesse sentido, a publicação de ao menos dois artigos científicos em revistas Quais A é o principal resultado esperado, assim como a apresentação da pesquisa no 
encontro anual da Compós de 2019 (Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Comunicação, que realiza um Congresso Anual com os maiores nomes da 
pesquisa Científica em Comunicação). Os artigos científicos serão enviados para a Revista E-Compós (ISSN 1808-2599) e Revista da Intercom (ISSN 1980-3508). Tratam-se 
das revistas científicas das duas principais associações da área de Comunicação. 

Almeja-se, ainda: 

- Submeter resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio que 
acontece no segundo semestre de 2018.
- Submeter o projeto ao CNPq no segundo semestre de 2018, com vistas em especial ao fomento de um Grupo de Pesquisa 
sobre Religião, Afetos e Poder a se consolidar ainda em 2018.
- Submeter projeto ao Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora em 
julho de 2018, com vistas à incorporação de discentes selecionados via edital à pesquisa. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6904335952845713

quinta-feira, 12 de abril de 2018 Página 32 de 234



Centro de Economia CriativaPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2018 ESTÁCIO JUIZ DE FORA

PESQUISADOR(A): Vitor Lopes Resende
Plano de trabalho vinculado ao curso: Comunicação Social - Publicidade e Propaganda

@: vitorlopesresende@gmail.com

PROJETO: Fake News em tempos de midiatização da sociedade: compreendendo os mecanismos da notícia falsa.

Cronograma:
Fev/18	•	Revisão bibliográfica	•	Levantamento das principais fake news do mês de fevereiro.	•	Preparação para submissão de proposta ao edital da 
FAPEMIG	•	Criação de uma página no Facebook e um blog sobre o projeto, a ser atualizado mensalmente com os resultados coletados.	Mar/18	•	Revisão 
bibliográfica	•	Levantamento das principais fake news do mês de março.	•	Preparação para submissão de proposta ao edital da FAPEMIG	•	Postagem sobre as notícias 
do mês, bem como relatório que as contextualize, no Blog e na página do Facebook.	Abr/18	•	Revisão bibliográfica	•	Levantamento netnográfico sobre as principais 
fake news do mês de abril.	•	Preparação do primeiro artigo científico para submissão.	•	Postagem sobre as notícias do mês, bem como relatório que as contextualize, 
no Blog e na página do Facebook.	Mai/18	•	Revisão bibliográfica	•	Levantamento netnográfico sobre as principais fake news do mês de maio.	•	Preparação do 
primeiro artigo científico para submissão.	•	Postagem sobre as notícias do mês, bem como relatório que as contextualize, no Blog e na página do 
Facebook.	•	Realização de palestra sobre o projeto na Semana de Comunicação da Estácio JF.	Jun/18	•	Levantamento netnográfico sobre as principais fake news do 
mês de junho.	•	Preparação do primeiro artigo científico para submissão.	•	Postagem sobre as notícias do mês, bem como relatório que as contextualize, no Blog e na 
página do Facebook.	Jul/18	•	Levantamento netnográfico sobre as principais fake news do mês de julho	•	Preparação do segundo artigo científico para 
submissão.	•	Submissão do primeiro artigo científico.	•	Postagem sobre as notícias do mês, bem como relatório que as contextualize, no Blog e na página do 
Facebook.	Ago/18	•	Levantamento netnográfico sobre as principais fake news do mês de agosto	•	Preparação do segundo artigo científico para 
submissão.	•	Postagem sobre as notícias do mês, bem como relatório que as contextualize, no Blog e na página do Facebook.	Set/18	•	Levantamento netnográfico 
sobre as principais fake news do mês de setembro	•	Preparação do segundo artigo científico para submissão	•	Postagem sobre as notícias do mês, bem como relatório 
que as contextualize, no Blog e na página do Facebook.	Out/18	•	Levantamento netnográfico sobre as principais fake news do mês de outubro.	•	Submissão do 
segundo artigo científico.	•	Postagem sobre as notícias do mês, bem como relatório que as contextualize, no Blog e na página do Facebook.	Nov/18	•	Levantamento 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
O contexto político e informacional contemporâneo vem sendo balançado por uma nova estratégia de comunicação à qual os pesquisadores ainda não 
compreenderam totalmente. Divulgar boatos e notícias falsas não é uma exclusividade de nosso tempo, tendo já na história exemplos notáveis de como uma notícia falsa 
ganhou proporções inimagináveis, como no caso de uma rádio estadunidense que divulgou, em 1938, que uma invasão alienígena estava em curso na Terra. Tratava-se 
de uma adaptação ficcional da obra literária de H. G. Wells, “A guerra dos mundos”, mas ouvintes desavisados e que perderam a explicação inicial provocaram grandes 
tumultos nas delegacias e em ligações para jornais querendo entender quando deveriam deixar a cidade.

Nos dias de hoje, as notícias falsas, ou Fake News, como tem 
se popularizado o termo, têm sido criadas e divulgadas deliberadamente, como estratégia de comunicação. É sintomático que os profissionais que trabalham com 
comunicação disseminem notícias assim, sem o devido cuidado na apuração ou até mesmo com a intenção de prejudicar ou ajudar pessoas e instituições. O debate sobre 
a ética vem permeando o meio acadêmico que trata das configurações comunicativas e parece que na prática esta preocupação também aparece. Muitas agências 
verificadoras de notícias estão surgindo para desmentir boatos e clarificar alguns assuntos.

Uma teoria que pode ser muito útil para o entendimento do fenômeno e de 
seus desdobramentos é a teoria da midiatização. O conceito de midiatização vem ganhando espaço na comunicação por ser capaz de relacionar, de maneira íntima, a 
crescente presença midiática na sociedade com as transformações sociais. É uma teoria capaz de analisar, de modo crítico, “a inter-relação entre mudanças na mídia e 
comunicações por um lado, e mudanças na cultura e sociedade, por outro” (COULDRY; HEPP, 2013, p. 197).		A partir desse raciocínio, Hepp (2014) caminha para o que 
chama de “mundos midiatizados”. O conceito trabalhado pelo autor aponta para uma midiatização cotidiana, materializada em pequenos mundos sociais articulados, por 
sua vez, pela comunicação midiática.  É “o nível no qual a midiatização se torna concreta e pode ser analisada empiricamente”, nas palavras de Hepp (2014, p.53), que nos 
permite estudar a midiatização de modo mais amplo, já que considera as idiossincrasias das mais diversas mídias.

Tomar a teoria da midiatização como base 
epistemológica para a análise de fenômenos comunicacionais indica ampliar o debate para as inter-relações entre a cultura e sociedade, de um lado, bem como das 
mudanças midiáticas e comunicacionais. A essência do que o conceito vem tratando diz respeito às transformações acontecidas na comunicação. Uma dessas 
transformações que estão em curso diz respeito à maneira como a interação acontece. A interação não mediada, face a face, há tempo vem dividindo atenções com a 
interação mediada. Sobre ambas, Hjarvard (2014, p.56) afirma que:

"À diferença da comunicação face a face, os meios de comunicação podem estender a interação no 
tempo e no espaço: permitem a comunicação instantânea com indivíduos situados em qualquer lugar do mundo. Com efeito, a comunicação mediada não exige que as 
partes estejam presentes no mesmo espaço e ao mesmo tempo. Os meios de comunicação alteram também a capacidade de cada ator de controlar a forma como é 
definida a interação social, de comandar o uso da comunicação verbal e não verbal e dos acessórios, bem como de definir os limites territoriais na interação."

Partindo 
dessa premissa, o autor identifica que esta transformação traz consequências amplas e profundas:

"Primeiro, os meios de comunicação tornam consideravelmente mais 
fácil para os indivíduos “atuar” em vários palcos simultaneamente; segundo, os participantes podem otimizar com mais facilidade a interação social em benefício próprio; 
e, terceiro, as relações mútuas entre os participantes, incluindo normas de comportamento aceitável (deferência, tom, etc.), alteram-se." (HJARVARD, 2014, p.56-
57)

Pensando nas três consequências abordadas por Hjarvard (2014), é possível pensar em como essas afetam o relacionamento entre pessoas, instituições e 
consumidores de um modo bastante significativo. Primeiro, a ideia de que os meios de comunicação permitem que as pessoas interajam a longas distâncias vem 
acompanhada do fato de que eles também possibilitam com que um indivíduo mantenha várias interações sociais ao mesmo tempo. Isto, aliado à ideia de que a 
sociedade vive uma configuração participativa (SHIRKY, 2011), eleva as potencialidades de relacionamentos em níveis quantitativos e qualitativos. Desse modo, uma 
notícia compartilhada pode ganhar velocidade em sua propagação e aparentar ser verdadeira, dificultando muito a sua correção.

A segunda consequência, que dá conta 
de como os meios de comunicação permitem aos atores otimizarem a interação social em benefício próprio, acontece de duas formas principais. Hjarvard (2014, p.57) diz 
que assim os meios de comunicação “aliviam o peso das relações sociais do ator e permitem maior controle sobre a troca de informações”. Assim, pessoas mal 
intencionadas podem compartilhar notícias falsas deliberadamente, no intuito de conseguir benefícios para si ou para causas e instituições que admira.

Por fim, a 
terceira consequência diz respeito à capacidade que os meios de comunicação conferem aos atores envolvidos de gerenciar a informação dos (e para os) participantes. 
Isto implica em uma falta de controle dos meios de comunicação em saber o que tem sido feito com as informações que são emitidas.

Essas três consequências são 
capazes de exemplificar as implicações que a lógica midiatizada pode apresentar aos meios de comunicação, à sociedade e à própria informação.

A midiatização do 
consumo é compreendida, neste trabalho, como uma forte hipótese para entender a força das notícias falsas no contexto contemporâneo. Contudo, apesar de muito 
estar sendo falado a respeito das Fake News e suas implicações, poucas ainda são as definições para o termo, bem como suas possíveis manifestações. Além disso, pouco 
se trabalhou a recepção dessas notícias falsas por parte do público. É o que pretendemos com esse projeto de pesquisa: encontrar definições para as Fake News, 
categorizar tipos de Fake News, analisar mês a mês quais as principais notícias falsas e qual o total de compartilhamento das mesmas, bem como relacioná-las ao 
contexto político, social e econômico. Em ano de processo eleitoral, acreditamos que haverá farto material para este estudo.

Objetivos
O objetivo geral desta pesquisa 
é entender as Fake News e seus desdobramentos. Como objetivos específicos, temos: 1) Definir e categorizar os principais tipos de notícias falsas; 2) Analisar as principais 
notícias falsas de cada mês, levando em conta o total de compartilhamentos e suas diversas fontes; 3) Correlacionar as principais notícias falsas ao contexto político, social 
e econômico, buscando entender as possíveis motivações para as mesmas serem compartilhadas.

Metodologia
O primeiro passo é a realização de uma pesquisa 
bibliográfica para que entendamos as Fake News e o contexto em que se situam. Além disso, realizaremos pesquisas na internet (netnografia) no intuito de compreender 
o comportamento coletivo de indivíduos, ou seja, de grupos sociais. Por fim, usaremos dados secundários como notícias e análises feitas por especialistas para 
correlacionar as notícias falsas coletadas aos acontecimentos sociais.
O motivo da metodologia não estar dividida em etapas é que todos os processos metodológicos 
tomarão lugar do início ao fim do projeto.

Resultados esperados
Esperamos conseguir criar uma categorização sólida para compreensão das Fake News. A ideia é 
buscar a raiz das notícias e entender como elas nascem, se de uma edição de uma notícia verdadeira, se de uma interpretação equivocada de algum fato verdadeiro ou se 
deliberadamente criada no intuito de parecer uma informação verdadeira.
Também esperamos mapear as principais notícias falsas e servir de referencial de pesquisa 
para trabalhos acadêmicos, trabalhos de conclusão de curso e grupos de pesquisa, tanto da Estácio Juiz de Fora quanto de outras Universidades.
Esperamos também dar 
visibilidade à Estácio em relação aos estudos das notícias falsas.

Viabilidade técnica e econômica
Tanto técnica quanto economicamente, o projeto é viável. A coleta de 
dados, talvez a etapa mais trabalhosa, é feita pela internet e exige apenas disponibilidade de tempo do professor pesquisador.

Referências
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Conceptualizing mediatization: contexts, traditions, arguments. Communication Theory, v. 23, Issue 3, 2013, p. 191-201. 

HEPP, Andreas. . As configurações 
comunicativas de mundos midiatizados: pesquisa da midiatização na era da “mediação de tudo”. MatriZes. Revista do Programa de Ciências da Comunicação da USP. São 
Paulo: PPGCOM/USP, v.8, n. 1, 2014. P. 45-64.

Hjarvard, S. A Midiatização da Cultura e da Sociedade. São Leopoldo/RS: Ed. Unisinos, 2014.

Shirky, C. Cultura da 
Participação: criatividade e generosidade no mundo conectado. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.
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netnográfico sobre as principais fake news do mês de novembro.	•	Exposição do projeto no Congresso Regional de Comunicação (Erecom), na Universidade Federal de 
Juiz de Fora.	•	Postagem sobre as notícias do mês, bem como relatório que as contextualize, no Blog e na página do Facebook.	Dez/18	•	Levantamento netnográfico 
sobre as principais fake news do mês de dezembro.	•	Postagem sobre as notícias do mês, bem como relatório que as contextualize, no Blog e na página do 
Facebook.	Jan/19	•	Levantamento netnográfico sobre as principais fake news do mês de janeiro.	•	Postagem sobre as notícias do mês, bem como relatório que as 
contextualize, no Blog e na página do Facebook.	•	Produção de mais um artigo com as conclusões advindas do projeto.

PESQUISADOR(A): Leonardo Fernandes Martins
Plano de trabalho vinculado ao curso: Psicologia

@: leomartinsjf@gmail.com

PROJETO: Aprimoramento de técnicas de recrutamento de uma intervenção on-line para redução do consumo de álcool

Cronograma:
1-	Fevereiro/2018 a Março/2018 
Definição dos critérios de busca para realização da revisão da literatura

2-	Março/2018 a Abril/2018
Manejo das bases de artigos e 
software de gerenciamento de referências

3-	Março/2018 a Maio/2018 
Revisão da Literatura

4-	Maio/2018 
Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da 
Estácio

5-	Abril/2018 a Maio/2018 
Preparação dos dados para análise no software R
1º Workshop sobre o tema a ser realizado no campi Estácio Juiz de Fora

6-
	Junho/2018 a Julho/2018
Análises Descritivas

7-	Agosto/2018 a Setembro/2018
Análises Inferenciais

8-	Agosto/2018
Submissão do 1º trabalho para publicação 
externa

9-	Setembro/2018
2º Workshop sobre o tema a ser realizado no campi Estácio Juiz de Fora

10-	Outubro/2018
Submissão de projeto de pesquisa a órgão de 
fomento

11-	Novembro/2019
Escrita artigo final 

12-	Dezembro/2019
Submissão do 2º trabalho para publicação externa

13-	Janeiro/2019
Elaboração do 
relatório Final


Descrição do Plano de Trabalho
Título
Análise Secundária das Estratégias de Recrutamento Utilizadas em uma Intervenção On-line Voltada para Pessoas que Querem Reduzir o seu Consumo de 
Álcool

Introdução
O consumo de bebidas alcoólicas, em padrões que implicam em riscos à saúde, constitui-se como um importante desafio para a saúde pública. 
Pessoas que fazem consumo de risco de álcool têm maiores chances de desenvolverem problemas decorrentes, incluindo neste rol, condições com alto grau de 
morbidade e mortalidade, (World Health Organization, 2009). 

Estudos epidemiológicos apontam que em nível populacional, a maior parte dos danos associados com 
álcool não são devidos aos usuários com problemas mais graves, mas sim ao consumo excessivo ou de risco (Anderson, 1991). Tão logo, existe uma clara necessidade 
para o desenvolvimento de intervenções efetivas e viáveis que consigam alcançar todo este contingente (Madras et al., 2009).

Ações de rastreio que permitem esta 
identificação de usuários problemáticos, quando associadas a intervenções breves, podem ser métodos com boa relação de custo-efetividade para motivar a redução do 
consumo de álcool e consequente prevenção dos problemas relacionados (O’donnell et al., 2014).  Uma das estratégias apontadas como passível de contribuir para o 
aumento da disponibilidade de métodos de prevenção para a população geral são as intervenções assistidas por internet (Bennett & Glasgow, 2009). 

Neste tocante, 
observa-se o surgimento crescente de intervenções por internet para redução do consumo de álcool, acompanhadas por estudos de avaliação dos seus componentes. 
Contudo, estas intervenções não possuem seu código aberto, implicando na ausência de garantia de acesso ao código-fonte o que limita de forma importante a replicação 
de estudos de modo independente (H. P. Gomide, Bernardino, Richter, Martins, & Ronzani, 2016).

A presente proposta propõe analisar a única intervenção de código 
aberto para redução do consumo de álcool disponível na literatura nacional - denominada Álcool & Saúde. O presente estudo analisará como as estratégias de 
recrutamento utilizadas na intervenção podem contribuir para o sucesso da mesma, assim como a influência de fatores sócio demográficos como mediadores desta 
relação.  

Objetivo
O presente projeto tem como objetivo geral realizar a análise de dados secundários do programa Álcool & Saúde.

Como objetivos específicos, têm-
se: 
-Analisar a relação existente entre diferentes estratégias de recrutamento (Facebook e Google) empregadas e uso da intervenção.
-Analisar a associação entre 
fatores sócio-demográficos e uso da intervenção
-Publicar os resultados de cada objetivo específico em congressos da área e publicar conjunto destes resultados em um 
periódico indexado. 

Metodologia
Trata-se de um estudo de natureza quantitativa e corte transversal, caracterizando-se como uma pesquisa correlacional feita a partir 
de dados secundários.

Participantes
Os participantes correspondem aos cerca de 30 mil usuários da intervenção Álcool & Saúde e que foram recrutados através de 
estratégias presenciais, google e facebook. Serão adotados como critérios de inclusão na análise: (1) ser maior de dezoito anos, (2) consumir álcool, (3) autorizar o uso dos 
dados para fins de pesquisa. 

Procedimentos
A intervenção Álcool & Saúde composta de três etapas inter-relacionadas, que seguiam os estágios do modelo 
transteórico de mudança de comportamentos (Prochaska & DiClemente, 1982). O modelo foi adaptado seguindo o direcionamento do guia clínico do NIAAA “Helping 
people who drink too much” (Willenbring et al., 2009) e o modelo de rastreio, intervenção breve e encaminhamento para tratamento da OMS (Babor et al., 
2001).		Instrumentos	•	Registro de acesso dos usuários 	•	Avaliação Inicial – composta por três perguntas para caracterização geral dos usuários do site, registrando 
informações sobre sexo, chance de estar grávida, data de nascimento e se o usuário fazia consumo de alguma bebida alcoólica, mesmo que ocasionalmente e em 
quantidades pequenas.	•	Questionário sociodemográfico complementar – avaliando escolaridade, vínculo empregatício e como conheceu a intervenção. 	•	The Alcohol 
Use Disorders Identification Test (AUDIT Versão completa e AUDIT-C Reduzida) – Instrumento de rastreio composto por 10 questões que permite a identificação de 
problemas relacionados ao uso de álcool	•	Avaliação do consumo de álcool na semana – medido por doses padrão.		Etapas		Revisão da literatura Especializada	A 
primeira etapa consistirá na realização de revisão sistemática da literatura sobre o tema. Bases de periódicos indexados serão utilizadas para pesquisar quais são os 
principais modelos e fatores que contribuem para a adesão à intervenções on-line destinadas à redução do consumo de álcool.

Construção do banco de dados
Todos os 
dados coletados na intervenção já foram registrados em um banco de dados do tipo MySQL.  Toda a manipulação dos dados, incluindo a sua recuperação no banco 
MySQL será feita através do uso da linguagem de programação R. 
Os dados passarão ainda por uma inspeção crítica a fim de identificar possíveis anomalias 
(principalmente por meio de verificação de valores extremos ou discrepantes) que possam ser características de acessos falsos, erros de digitação ou mesmo usuários de 
teste produzidos pela equipe de desenvolvimento. 

Análise dos dados secundários 
No presente projeto, para realização dos objetivos propostos, serão utilizadas 
estatísticas descritivas, sendo as variáveis quantitativas analisadas através de medidas resumo do tipo tendência central, tais como média aparada (M), mediana (P50) e 
medidas de dispersão, tais como valores de mínimo (Min), máximo (Max), desvio-padrão aparado (DP). As variáveis categóricas foram descritas utilizando suas 
frequências simples (n) e relativas (%). Análises de regressão múltipla serão realizadas para verificar a associação entre as variáveis mencionadas, controlando os fatores 
sócio-demográficos.

Resultados Esperados
- Obter resultados referentes à primeira avaliação do processo de recrutamento de uma intervenção on-line de código 
aberto no contexto nacional. 
- Indicar os fatores que contribuem para o sucesso da intervenção, em relação ao recrutamento, através de indicadores de adesão.
- 
Contribuir para o conhecimento acerca das melhores estratégias de divulgação on-line utilizadas para divulgar para conteúdos relacionados à prevenção do consumo 
abusivo de álcool.
- Publicação dos resultados em congressos internacionais e revistas especializadas.
- Envolver alunos de graduação em atividades relacionadas com a 
proposta.

Viabilidade financeira
O projeto é viável financeiramente, pois trata-se da análise de dados secundários de uma intervenção gratuita de código-aberto que 
disponibiliza seus dados de maneira gratuita. Todos os dados a serem analisados já foram coletados. Nenhum recurso financeiro adicional será 
necessário.
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PROJETO: OBSERVATÓRIO JUDICIÁRIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Cronograma:
01/02/2018 - Feitura de cronograma de pesquisa e seleção da equipe
Até 15/02/2018 - Definição da equipe de trabalho e do plano de pesquisa
Até 28/02/2018 - 
Escolha de textos base e cronograma dos Tribunais
01/03/2018 - Envio do relatório mensal
Até 15/03/2018 - Envio do Formulário da "Lei do Bem"
Até 16/03/2018 - 
Apresentação do MAD aos orientandos
Até 31/03/2018 - Mapeamento das principais decisões judiciais e teorias
01/04/2018 - Envio do relatório mensal
Até 
10/04/2018 - Redação do Resumo para o Seminário de Pesquisa (Estácio)
Até 15/04/2018 - Submissão de Resumo para o Seminário de Pesquisa (Estácio) 
01/05/2018 - 
Envio do relatório mensal
Até 10/05/2018 - Preparação da Palestra "A Educação Inclusive e o Judiciário"
Até 15/05/2018 - Palestra sobre "A Educação Inclusive e o 
Judiciário"
Até 31/05/2018 - Preparação do cronograma de pesquisa do período de férias
01/06/2018 - Envio do relatório mensal
Até 15/06/2018 - Reunião 
preparatória do período de férias
01/07/2018 - Envio do relatório mensal
Até 15/07/2018 - Reunião de cumprimento de metas e definição do 1º artigo
01/08/2018 - 
Envio do relatório mensal
Até 10/08/2018 - Revisão e Conclusão do 1º artigo
Até 15/08/2018 - Submissão de artigo para publicação externa
Até 30/08/2018 - 
Levantamento e alinhamento dos dados apurados
01/09/2018 - Envio do relatório mensal
Até 10/09/2018 - Bases da Palestra "As instituições de ensino e o Poder 
Judiciário"
Até 15/09/2018 - Palestra sobre "As instituições de ensino e o Poder Judiciário"
Até 30/09/2018 - Alinhamento da redação do projeto para o órgão de 
fomento
01/10/2018 - Envio do relatório mensal
Até 10/10/2018 - Revisão e Conclusão do projeto para órgão de fomento
Até 15/10/2018 - Submissão do projeto para 
órgão de fomento
01/11/2018 - Envio do relatório mensal
Até 15/10/2018 - Revisão final das decisões coletadas e análise definitva
01/12/2018 - Envio do relatório 
mensal
Até 10/12/2018 - Reunião preparatória do período de férias
02/01/2019 - Envio do relatório mensal
Até 10/01/2018 - Revisão e Conclusão do 2º artigo
Até 
15/01/2018 - Submissão de artigo para publicação externa
Até 30/01/2019 - Avaliação de resultados finais para a submissão.
31/01/2019 - Finalização da 
Execução
04/02/2019 - Envio do Relatório Final

Descrição do Plano de Trabalho
A educação inclusiva é direito fundamental previsto na Constituição Federal Brasileira, tendo sido reforçado pela Convenção de New York sobre Pessoas Com Deficiência 
de 2007, internalizado pelo Decreto 6.949/2009 com força de Emenda Constitucional, além de ter ganhado ainda mais força com o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência.
Inclusão, neste caso, significa mais do que dar condições para que uma pessoa possa ter acesso aos conteúdos teóricos, mas preparar uma sala de aula onde 
ocorra efetiva convivência entre as pessoas, integrando a pessoa com deficiência às outras pessoas, num verdadeiro sentimento de pertencimento à espécie (NUSSBAUM, 
2013). 
Por mais que alguns autores, como Marcelo Neves, possam a enquadrar como uma "Norma Constitucional Simbólica" (NEVES, 1988), a educação inclusiva tem 
ganhado grande espectro no Poder Judiciário, onde diversas decisões demandam a necessidade de entidades públicas e privadas se adaptem para que se possa buscar ao 
máximo o desenvolvimento da capacidade destas pessoas.
Assim, o Observatório Judiciário da Educação Inclusiva, baseada na linha da inclusão social, chega como 
instrumento de pesquisa, pelo prazo de 01 (um) ano, das decisões judiciais brasileiras como força de traçar o panorama judiciário brasileiro em relação a este direito de 
integração e ajudar as instituições de ensino na delimitação de seu papel.O Objetivo Geral é traçar o panorama judiciário brasileiro em relação ao direito fundamental à 
educação inclusiva como forma de orientar as instituições de ensino acerca dos limites do instituto.
Os objetivos específicos são: a) Estudar o conceito de Educação 
inclusiva dentro da Teoria dos Direitos Fundamentais; b) Recortar as principais teses positivas e negativas acerca da obrigatoriedade de implantação desta espécie de 
educação em entidades de ensino públicas de privadas; c) Delimitar quais são os principais Tribunais Brasileiros que tratam do tema; d) Avaliar a forma com que os 
Tribunais Superiores tratam a educação inclusiva, seja em processos originários, seja em grau recursal; e) Traçar as linhas mestras da atuação das instituições de ensino 
para o cumprimento das decisões judicias. A pesquisa se justifica no momento em que a educação inclusiva tem ganhado força dentro da Legislação e Jurisprudência 
Brasileira, principalmente no viés da inclusão social, salvando pessoas antes relegadas ao esquecimento. Ao mesmo passo, a relevância da pesquisa se demonstra no 
momento em que se conseguirá observar quais são os limites impostos pelo judiciário quando trata do assunto, orientando as instituições de ensino na delimitação de seu 
papel social neste tipo de educação, a partir da visão do Poder Judiciário Brasileiro.A metodologia utilizada na análise proposta será a Metodologia de Análise de Decisões 
(MAD), tendo em vista 1) Organizar informações relativas a decisões proferidas em relação à Educação Inclusiva; 2) Verificar a coerência das decisões no contexto dos 
Tribunais Brasileiros; e 3) Produzir uma explicação acerca do sentido das decisões, tomando por base uma análise qualitativa do processo decisório, da forma das decisões 
e dos argumentos produzidos.
Ter-se-á o corte temporal do Decreto 6.949/2009 até a data 31/12/2017.A pesquisa é viável economicamente, uma vez que a maior parte 
do material a ser tratado tem origem virtual e terá apoio de orientandos voluntários em número de 03 (três). Os valores com alimentação, transporte e acesso ao material 
virtual serão custeado com a bolsa concedida no presente projeto, não havendo qualquer outro custo para a instituição. 01/02/2018 - Feitura de cronograma de pesquisa 
e seleção da equipe
Até 15/02/2018 - Definição da equipe de trabalho e do plano de pesquisa
Até 28/02/2018 - Escolha de textos base e cronograma dos 
Tribunais
01/03/2018 - Envio do relatório mensal
Até 15/03/2018 - Envio do Formulário da "Lei do Bem"
Até 16/03/2018 - Apresentação do MAD aos orientandos
Até 
31/03/2018 - Mapeamento das principais decisões judiciais e teorias
01/04/2018 - Envio do relatório mensal
Até 10/04/2018 - Redação do Resumo para o Seminário de 
Pesquisa (Estácio)
Até 15/04/2018 - Submissão de Resumo para o Seminário de Pesquisa (Estácio) 
01/05/2018 - Envio do relatório mensal
Até 10/05/2018 - Preparação 
da Palestra "A Educação Inclusive e o Judiciário"
Até 15/05/2018 - Palestra sobre "A Educação Inclusive e o Judiciário"
Até 31/05/2018 - Preparação do cronograma de 
pesquisa do período de férias
01/06/2018 - Envio do relatório mensal
Até 15/06/2018 - Reunião preparatória do período de férias
01/07/2018 - Envio do relatório 
mensal
Até 15/07/2018 - Reunião de cumprimento de metas e definição do 1º artigo
01/08/2018 - Envio do relatório mensal
Até 10/08/2018 - Revisão e Conclusão do 
1º artigo
Até 15/08/2018 - Submissão de artigo para publicação externa
Até 30/08/2018 - Levantamento e alinhamento dos dados apurados
01/09/2018 - Envio do 
relatório mensal
Até 10/09/2018 - Bases da Palestra "As instituições de ensino e o Poder Judiciário"
Até 15/09/2018 - Palestra sobre "As instituições de ensino e o Poder 
Judiciário"
Até 30/09/2018 - Alinhamento da redação do projeto para o órgão de fomento
01/10/2018 - Envio do relatório mensal
Até 10/10/2018 - Revisão e 
Conclusão do projeto para órgão de fomento
Até 15/10/2018 - Submissão do projeto para órgão de fomento
01/11/2018 - Envio do relatório mensal
Até 15/10/2018 - 
Revisão final das decisões coletadas e análise definitva
01/12/2018 - Envio do relatório mensal
Até 10/12/2018 - Reunião preparatória do período de 
férias
02/01/2019 - Envio do relatório mensal
Até 10/01/2018 - Revisão e Conclusão do 2º artigo
Até 15/01/2018 - Submissão de artigo para publicação externa
Até 
30/01/2019 - Avaliação de resultados finais para a submissão.
31/01/2019 - Finalização da Execução
04/02/2019 - Envio do Relatório Final
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PROJETO: Ação socioambiental e cientifica: Produção de Sabão a partir de Óleo Residual

Descrição do Plano de Trabalho
A reciclagem de resíduos agrícolas e agroindustriais vem ganhando espaço cada vez maior, não simplesmente porque os resíduos representam “matérias primas” de baixo 
custo, mas, principalmente, porque os efeitos da degradação ambiental decorrente de atividades industriais e urbanas estão atingindo níveis cada vez mais alarmantes. 
Vários projetos de reciclagem têm sido bem sucedidos no Brasil e dentre eles destacam-se o aproveitamento de papel, plásticos, metais, óleos lubrificantes automotivos e 
industriais, soro de leite e bagaço de cana. 
A crescente preocupação em relação ao meio ambiente e o aumento do uso do óleo de cozinha, frequentemente utilizado em 
frituras, sem falar no mal que o “excesso” pode causar ao organismo, também produz dano ao meio ambiente se jogado pelo ralo da pia, pois provoca o entupimento das 
tubulações nas redes de esgoto, aumentando em até 45% os seus custos de tratamento (BIODIESEL, 2008).
Esse descarte, além de causar mau cheiro, aumenta 
consideravelmente as dificuldades referentes ao tratamento de esgoto. E acaba chegando aos rios e até mesmo ao oceano, através das tubulações. A presença do óleo na 
água é facilmente perceptível. Por ser mais leve e menos denso que a água ele flutua, não se misturando, permanecendo na superfície. Cria-se assim uma barreira que 
dificulta a entrada de luz e bloqueia a oxigenação da água. Esse fato pode comprometer a base da cadeia alimentar aquática (fitoplânctons), causando um desequilíbrio 
ambiental, comprometendo a vida (PARAÍSO, 2008).
Os óleos vegetais são produtos naturais constituídos por uma mistura de ésteres derivados do glicerol 
(triacilgliceróis ou triglicerídios), cujos ácidos graxos contêm cadeias de 8 a 24 átomos de carbono com diferentes graus de insaturação. Conforme a espécie de oleaginosa, 
variações na composição química do óleo vegetal são expressas por variações na relação molar entre os diferentes ácidos graxos presentes na estrutura. Portanto, a 
análise da composição de ácidos graxos constitui o primeiro procedimento para a avaliação preliminar da qualidade do óleo bruto e/ou de seus produtos de 
transformação e isto pode ser obtido através de vários métodos analíticos tais como a cromatografia líquida de alta eficiência, a cromatografia em fase gasosa5 e a 
espectroscopia de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (Plank et. al., 1994 e Mittelbach et. al, 1996)
A reciclagem de resíduos de óleos vegetais saturados 
atualmente concentra – se na adição do óleo como o ingrediente do biodiesel, técnicas para produção de sabão, resinas para tintas e massa de vidraceiro (AMBIENTE 
BRASIL, 2008). Essa reciclagem é realizada pela técnica de saponificação.
A saponificação é a reação química que ocorre através da mistura de um ácido graxo existente 
em óleos ou gorduras com uma base com forte aquecimento. O sabão é um sal de ácido carboxílico e por possuir uma longa cadeia carbônica em sua estrutura molecular 
é capaz de se solubilizar tanto em meios polares quanto em meios apolares. A extremidade polar do sabão é solúvel em água; a cadeia longa é apolar e solúvel em óleos; 
quando uma gota de óleo é atingida pelo sabão, o mesmo penetra, assim tornando solúvel em água (ALLINGER, 1976).
De acordo com Drashirley (2003), o processo de 
elaboração de sabão caseiro era bastante conhecido, mas com o advento do sabão em pó, com a migração do pessoal da zona rural para as grandes cidades e o ritmo de 
vida atual, o processo caiu em desuso e esquecimento. Atualmente, é raro encontrar mesmo no meio rural quem ainda se dedique a fabricar sabão artesanalmente. 
Durante centenas de anos os sabões foram usados para processos de limpeza e lavagem, em todo o mundo, sendo conhecidos há mais de 2.500 anos. Os fenícios se 
banhavam fazendo uso de uma pasta obtida fervendo banha de cabra com cinzas de madeira.

OBJETIVO GERAL

 às avaliações de 
viabilidade econômica concernentes na utilização de óleo residual na produção de sabão e derivados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


comunidade com relação ao descarte de óleos em ralos, pias, vasos sanitários e no solo.
 ão de sabão e derivados, sendo uma alternativa 
sustentável e empreendedora.
 ão custo beneficio;

O descarte do óleo de cozinha 
indevidamente ocasiona impactos ambientais, proliferação de pragas e consequentemente doenças.
Visto que o óleo é menos denso que a água, ele fica na superfície 
dos rios e lagos, impedindo a entrada de luz e oxigênio. Isso causa a morte de várias espécies aquáticas, como o fitoplâncton (algas microscópicas que vivem em rios e 
mares e que produzem oxigênio) que depende da luz para desenvolver-se e sobreviver. Isso pode trazer consequências sérias, pois o fitoplâncton está na base da cadeia 
alimentar dos ecossistemas aquáticos, servindo de alimento para organismos maiores que também poderão morrer. Além disso, acredita-se que eles produzam cerca de 
98% do oxigênio da atmosfera terrestre. 

O óleo de cozinha usado chega também aos solos, tanto por meio das margens dos mananciais aquáticos quanto por meio do 
óleo descartado no lixo comum que acaba parando nos lixões. O óleo contamina o solo e acaba sendo absorvido pelas plantas, prejudicando-as, além de afetar o 
metabolismo das bactérias e outros micro-organismos que fazem a deterioração de compostos orgânicos que se tornam nutrientes para o solo. É também por meio da 
infiltração no solo que esse óleo de cozinha polui os lençóis freáticos. Outro problema resultante é que esse óleo usado torna o solo impermeável e, quando ocorrem as 
chuvas, contribui para o surgimento de enchentes.

No dia 27 de Setembro de 2017, foi realizado o Dia E, no Centro Comunitário da Paz (Compaz) Escritor Ariano 
Suassuna, o presente projeto eco sustentável; deu início realizando a conscientização na comunidade local, sobre a importância da reciclagem e estimulando a realização 
de produtos artesanais na obtenção de uma renda.

O evento atraiu vários visitantes, até que a coordenação da Instituição propôs uma parceria com o Centro 
Universitário Estácio do Recife – Unidade San Martin; na realização de oficinas e palestras para a comunidade.	No dia seguinte ao evento, a Direção da Unidade, realizou 
o cadastro na ABMES, no qual participamos de uma campanha, a nível nacional, voltado para sustentabilidade. Foi utilizada a prática realizada no DIA E, que é a produção 
de sabão a partir de óleo de cozinha. Com isso a Unidade de San Martin , recebeu da ABMES o “Selo Instituição Socialmente Responsável”, certificando a participação na 
13ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. O centro Universitário Estácio do Recife foi reconhecida como uma instituição socialmente 
responsável! A certificação é válida por um ano (ciclo da Campanha) e poderá ser utilizada até outubro de 2018, quando um novo Selo será conferido, caso a instituição 
torne a participar da iniciativa.

A metodologia estabelecida para o presente projeto será aplicada e desenvolvida em quatro fases, constituídas por etapas sucessivas e 
dependentes. A primeira fase compreende coleta e a conscientização ambiental que o ´descarte indevido do óleo ocasiona sérios problemas ao ecossistema. A segunda 
fase constará no processo experimental, na produção do sabão e seus derivados; além de verificar qual o melhor agregado para cada tipo de utilização (roupa, limpeza e 
banho). A terceira etapa será o estudo comparativo do custo do mercado e o artesanal. E a quarta etapa finalizando com um trabalho artesanal, estimulando os alunos e a 
comunidade uma forma empreendedora.
Materiais


de soda cáustica em flocos ou escamas
 ência aromatizante

Equipamentos
Na primeira fase experimental 
os equipamentos necessários e serão realizados no Centro Universitário Estácio do Recife – Campus San Martin para a realização das análises e ensaios tecnológicos 
são:	Vidrarias:	• Bécheres de 150, 1000 e 2000 mL; 	• funil de Buchner de 12 cm de diâmetro; 	• kitassato de 500 mL; 	• provetas de 100; 250, 500 e 1000mL; 	• 
bastão de vidro; 	• pipetas graduadas; 	• vidro de relógio com 10 cm de diâmetro;	• dessecador;		Equipamentos:		• aparelho de destilação;	• bomba de vácuo; 	• 
agitador magnético; 	• estufa; 	• balança analítica com precisão de 0,1mg;		Procedimento experimental:		1º Etapa: Preparo do sabão		Será colocado a água para 
esquentar até que ela fique morna (em torno de 40°C) na chapa aquecedora em um béquer de 1 L. Feito isso, colocar a água em outro béquer de 500 mL e coloque a soda 
cáustica lentamente e em pequenas porções no mesmo recipiente, misturando sempre a cada adição. Nunca adicionar água fria sobre a soda! A ordem dos ingredientes 
também deve ser respeitada: colocar soda sobre a água, e nunca a água sobre a soda - isso provocar uma reação forte e causar acidentes. É muito importante utilizar um 
balde ou recipiente plástico de material grosso e resistente, e nunca utilizar garrafas PET para fazer a diluição da soda, pois elas não suportam a temperatura que a reação 
atinge, podendo romper e vazar esse material extremamente corrosivo.
Mexer com a o bastão de vidro até diluir completamente a soda, de modo que não haja mais 
escamas. Atenção: não utilizar recipientes de alumínio descartável em conjunto com a soda cáustica e certifique-se de que eles sejam suficientemente altos, pois essa 
dissolução pode efervescer e causar espuma.
Depois de retirar as impurezas do óleo (é possível fazer isso com uma peneira), esquente-o um pouco (a uma temperatura 
de 40°C) e adicione-o na mistura que será utilizado para colocar todos os demais ingredientes. Em seguida, inserir a soda bem lentamente, em pequenas porções e 
misturando continuamente. Esse cuidado aumenta a sua segurança, pois a reação com a soda cáustica libera muito calor, além de produzir um sabão de boa qualidade - 
se você colocar a soda de uma única vez ou muito rápido sem a agitação adequada, o sabão pode empelotar e ficará difícil reverter isso.
Misturar somente o óleo e a 
soda por cerca de 20 minutos. A consistência final ideal deve ser parecida com a do leite condensado. É necessário respeitar esse tempo de mistura para que haja a reação 
entre óleo e a soda.
Após esse tempo de mistura, tem início o momento ideal para adicionar os demais ingredientes. Colocar o aromatizante e conservante (dependendo 
da finalidade). Misturar bem até que esses ingredientes se incorporem plenamente à mistura.

Caso a massa final de sabão esteja muito líquida, inserir o álcool 
lentamente e mexer bem por dez minutos para que a mistura não empelote. Nessa etapa, a massa de sabão ganhará consistência rapidamente. É recomendável que a 
forma em que será colocado sabão já esteja preparada e próxima.
Deverá aguardar o processo de cura (de 20 a 45 dias). E após esse período está pronto para utilização. 


Finalizado o processo de cura, é possível medir o pH do sabão através do pHmetro.

O projeto é eco sustentável, isto é; utiliza rejeito de óleo de cozinha na produção de 
sabão. Além de também utilizar rejeitos de produtos de limpeza, na produção de derivados como: sabonete liquido, amaciante, sabão liquido para máquina de lavar 
etc.
Os recursos existentes, serão utilizados o resíduo de óleo, através da comunidade e no processo experimental, no laboratório de química do Centro Universitário 
Estácio do Recife – Campus San Martin para realização e análises das amostras, garantindo confiabilidade no produto.	1. Coleta dos óleos e tratamento do mesmo. 
Verificação de revisão bibliográfica, com entrega de relatórios mensais. ( Meses 02 e 03 de 2018)
. 
2. Realização das amostras testes. Fabricação de sabão para cada tipo 
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Cronograma:
1. Coleta dos óleos e tratamento do mesmo. Verificação de revisão bibliográfica, com entrega de relatórios mensais. ( Meses 02 e 03 de 2018)
. 
2. Realização das 
amostras testes. Fabricação de sabão para cada tipo de utilidade com biomassa residual dos dados. Verificação de revisão bibliográfica, com entrega de relatórios 
mensais. ( Meses 03, 04 e 05 de 2018)

3. Planejamento Experimental fatorial Participação do UNESA, Congresso, Seminários e publicação de artigos. ( Meses 06, 07 e 08 
de 2018)

4. Estudo comparativo dos produtos industriais e artesanais verificando a viabilidade econômica. ( Meses 09 e 10 de 2018)

5. Finalização da pesquisa com 
entrega do relatório final. ( Meses 11 e 12 de 2018) X





de utilidade com biomassa residual dos dados. Verificação de revisão bibliográfica, com entrega de relatórios mensais. ( Meses 03, 04 e 05 de 2018)

3. Planejamento 
Experimental fatorial Participação do UNESA, Congresso, Seminários e publicação de artigos. ( Meses 06, 07 e 08 de 2018)

4. Estudo comparativo dos produtos 
industriais e artesanais verificando a viabilidade econômica. ( Meses 09 e 10 de 2018)

5. Finalização da pesquisa com entrega do relatório final. ( Meses 11 e 12 de 2018) 
X

PESQUISADOR(A): José Bione de Melo Filho
Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia Eletrica

@: jbionef@bol.com.br

PROJETO: Análise da qualidade de energia injetada na rede elétrica por inversores de frequência conectados a sistemas fotovoltaicos.

Cronograma:
Revisão bibliográfica - 02/2018 - 03/2019 
Instalação do analisador no ponto de conexão do SFCR - 04/2018 - 06/2018
Medições no ponto de conexão do SFCR - 
06/2018 - 03/2019
Uma simulação interativa no mês - 05/2018 - 03/2019
Análise dos dados - 12/2018 - 03/2019
medidos 
Retirada do analisador - 02/2018 - 
03/2019
Escrita da análise



Descrição do Plano de Trabalho
A Geração Distribuída (GD) no Brasil vem crescendo de forma muito ampla, principalmente nas redes de distribuição em Baixa Tensão (BT). Em 2017, o número de 
conexões de micro e minigeração de energia ultrapassou a margem de sete mil instalações, através de 7.658 ligações registradas na Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), sendo a fonte de maior utilidade pelas UCs a solar com 7.568 adesões, acompanhada da eólica (45 instalações), e Minas Gerais como o estado com o maior 
número de micro e minigeradores (mais de 1.644 conexões), seguido de São Paulo (mais de 1.370) e Rio Grande do Sul com mais de 782 (ANEEL, 2017). Uma das 
justificativas para o uso quase que unânime de sistemas fotovoltaicos está na radiação solar média que incide sobre a superfície do país, característica já conhecida há 
bastante tempo, chegando a patamares de 2.300 kWh/m², considerado um ótimo valor dentro do mercado mundial.
Esse crescimento tem atraído empresas de diversos 
equipamentos, projetos e instalações de um sistema fotovoltaico. O Brasil possui jazidas de quartzo e indústrias de silício grau metalúrgico (obtenção de matéria prima), 
pesquisas nacionais em andamento (refinamento da matéria-prima), e também empresas de produtos semelhantes com potencial para atender ao mercado fotovoltaico 
nacional, contribuindo para a redução de custos com a produção nacional de sistemas fotovoltaicos. 
Um inversor deve possuir características que se demonstrarão 
benéficas para a instalação, tais como: arranque automático, sinalização adequada, baixa distorção harmônica, eficiência elevada, estabilização da tensão, entre outras.
A 
qualidade da energia elétrica tem forte impacto na sociedade, pois reflete diretamente na qualidade de vida dos cidadãos em vários aspectos, tais como a saúde, 
segurança, conforto, etc. Com a evolução dos SFCRs, a análise qualitativa é considerada importante para a satisfação do consumidor, de modo a atendê-lo no 
fornecimento da energia elétrica de forma plena.
- Desempenho qualitativo da geração fotovoltaica através de inversores de diferentes fabricantes, analisando o 
comportamento da injeção de energia elétrica na rede de distribuição local;
- Propor indicadores de avaliação no aspecto de qualidade de energia injetada na rede 
elétrica por plantas fotovoltaicas;
- Analisar a topologia dos inversores de frequência aplicados em sistemas fotovoltaicos.
Os SFCRs estão cada vez mais sendo utilizados 
nos sistemas de distribuição de energia elétrica no Brasil. Em 2017, o número de conexões de micro e minigeração de energia ultrapassou a margem de sete mil 
instalações, através de 7.658 ligações registradas na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A fonte de maior utilidade pelas unidades consumidoras é a solar com 
7.568 adesões, acompanhada da eólica (45 instalações). O estado com o maior número de micro e minigeradores é Minas Gerais (mais de 1.644 conexões), seguido de 
São Paulo (mais de 1.370) e Rio Grande do Sul com mais de 782 (ANEEL, 2017).
A inserção cada vez mais sólida da geração distribuída pode causar impactos significativos 
tanto na coordenação da proteção como também na capacidade de disponibilidade de energia do Sistema Elétrico de Potência (SEP).
Muitos dos inversores para SFCR 
existentes no mercado possuem funções de monitoração e aquisição de dados, de forma a disponibilizarem ao usuário informações operacionais, tais como Potência CC, 
Potência CA, Tensão CC, Tensão CA, Corrente CC, Corrente CA, entre outros (Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, 2014). Estes parâmetros são 
fundamentais para análise de desempenho qualitativo operacional do sistema fotovoltaico.
Conhecer a qualidade da energia no ponto onde se deseja fazer a conexão de 
um sistema fotovoltaico passa a ser mais um quesito a ser considerado durante o anteprojeto de um SFCR, para garantir que os mesmos operem adequadamente, com o 
mínimo de interrupções e consequentemente máximo desempenho.
Vale destacar também a contribuição da análise da qualidade em termos de eficiência energética. 
Os parâmetros operacionais verificados descriminam o desempenho energético do sistema. Altos harmônicos de corrente e tensão, por exemplo, contribuem 
significativamente para o aumento de perdas elétricas, proporcionando baixa eficiência. O uso de equipamentos eficientes num SFCR resulta em atendimento às 
necessidades da carga com redução de perdas.Será realizada inicialmente uma pesquisa bibliográfica sobre sistemas fotovoltaicos, geração distribuída, inversores e 
qualidade. Serão apreciados artigos científicos, revistas técnicas e livros. Após a pesquisa, será descrito o sistema fotovoltaico a ser explorado, poderá ser instalado nas 
dependências da Estácio um sistema fotovoltaico.
O SFCR será composto por 30 módulos solares com dimensões de 1,425 x 0,652 (m x m), de 180 Wp cada. Os módulos 
estão associados em série e divididos em dez strings, sendo conectados à rede da concessionária local por meio de cinco inversores. O sistema abrange uma área de 
aproximadamente 30 m², com capacidade de geração de até 800 kWh mensal, correspondendo a 100% consumo da unidade consumidora residencial. Tem na sua 
configuração três strings (10 módulos cada), 2 inversores trifásicos de 2,5 kW cada, fabricante SMA. O processo de análise qualitativa do referido SFCR ocorrerá em duas 
etapas: Coleta de medições de grandezas específicas, e análise dos valores medidos. Para a coleta das medições, será utilizado um analisador tipo ET-5061C, fabricante 
Minipa. As grandezas a serem medidas serão as seguintes:		• Tensões fase-neutro e fase-fase;	• Corrente;	• Frequência;	• Potências ativa, reativa e aparente;	• 
Energias ativa, reativa e aparente;	• Fator de Potência;	• Harmônicos de tensão e corrente; e	• Taxas de distorção harmônica.		Ainda sobre a coleta das medições, para 
análise qualitativa dos inversores de mesmo fabricante, será traçado o perfil comportamental mensal e diário, além de uma análise entre os dias úteis da semana e o final 
de semana. Já para os inversores de tecnologias diferentes (SMA), será realizada mensalmente uma única simulação interativa, sendo também coletadas as medições com 
o analisador da Minipa. 
Será realizada uma análise de viabilidade econômica-financeira para este pequeno sistema, em estudo inicial, temos como referência um 
payback de 3 anos.Revisão bibliográfica - 02/2018 - 03/2019 
Instalação do analisador no ponto de conexão do SFCR - 04/2018 - 06/2018
Medições no ponto de conexão 
do SFCR - 06/2018 - 03/2019
Uma simulação interativa no mês - 05/2018 - 03/2019
Análise dos dados - 12/2018 - 03/2019
medidos 
Retirada do analisador - 02/2018 - 
03/2019
Escrita da análise
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PESQUISADOR(A): Cynthia Angelica Ramos de Oliveira Do
Plano de trabalho vinculado ao curso: Fisioterapia

@: cynthiaaro@gmail.com

PROJETO: ESTUDO DE PREVALÊNCIA DOS MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CÂNCER DE MAMA: PERFIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Descrição do Plano de Trabalho
O câncer de mama é considerado um problema de saúde pública, dentre todos os tipos de cânceres, é o que mais acomete mulheres em todo o mundo. Segundo o 
Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Brasil foram estimados 57.960 casos novos em 2016, que correspondem a cerca de 30% dos cânceres feminino e representa o tipo 
de câncer mais incidente em mulheres de quase todas as grandes regiões do país. A exceção cabe à região Norte, onde o câncer do colo do útero ocupa a primeira posição 
(INCA 2015; TOMAZELLI et al., 2017). 
Entretanto, os casos diagnosticados precocemente e tratados adequadamente apresentam bom prognóstico. Na América do Sul, 
particularmente no Brasil, o índice de sobrevida passou de 78% para 87%, em uma faixa de tempo de cinco anos, considerando o intervalo de tempo entre os anos de 
1995 a 1999 e relacionando ao período de 2005 a 2009 (INCA, 2016).
Dentre os fatores de risco a esse agravo, podem ser citadas algumas características reprodutivas, 
como menarca precoce, menopausa tardia, gestação após 30 anos de idade, nuliparidade, uso de hormônio exógeno, todos relacionados com o fato de o câncer de mama 
ser estrógeno dependente. Podemos citar também a idade avançada, sedentarismo, obesidade, alcoolismo, tabagismo, exposição à radiação ionizante entre outros 
(SILVA; RIUL, 2011).
Para o controle desta neoplasia, são importantíssimas as estratégias e ações para a detecção precoce da lesão haja vista que o prognóstico é bem 
melhor quando a neoplasia é diagnosticada em estádio inicial, aumentando as chances de remissão e cura. Os tipos de detecção e rastreamento comumente utilizados 
são: Exame clínico de mamas (ECM), mamografia e ultrassonografia, e autoexame das mamas (AEM) (SILVA; RIUL, 2011).
Segundo o INCA uma nova orientação está 
sendo adotada em relação ao AEM, onde as mulheres podem realizar a observação e a palpação das mamas sempre que se sentirem confortável. Essa mudança surgiu do 
fato de que, na prática, muitas mulheres com câncer de mama descobriram a doença através da observação causal de alterações mamaria, a mulher pode ser orientada a 
sempre observar suas mamas independentes da data do mês, possibilitando a detecção de qualquer alteração mamaria (BRASIL, 2013; INCA, 2016).
O exame clínico de 
mamas (ECM) é recomendado com a estratégia de detecção precoce mais eficaz, sendo parte integrante da consulta ginecológica da mulher em qualquer faixa etária 
(SILVA; RIUL, 2011).
A mamografia é realizada de forma complementar ao ECM com evidências sugestivas ou de forma sistemática e rotineira para mulheres acima dos 
35 anos de idade, devido ao fator de risco relacionado à idade. A ultrassonografia (USG) mamária é recomendada para mulheres com idade inferior a 35 anos, que 
apresentem ECM sugestivo e mamas densas, não sendo realizado rotineiramente fora desse parâmetro (INCA, 2015).
Quanto mais rápido for detectado o câncer, maior 
poderá ser a sobrevida das mulheres, resultando em taxas menores de mortalidade e consequentemente melhorando a qualidade de vida destas mulheres. Diante da 
importância desse tema, e sua relevância tanto para as mulheres acometidas pelo câncer, quanto para os profissionais de saúde envolvidos nesse processo, o estudo 
pretende analisar quais os métodos de detecção precoce foram mais utilizados e correlacionar o sucesso da terapia com o estádio em que a neoplasia foi detectada e ou 
diagnosticada (ROSA; RADUNZ, 2012).Analisar qual método de detecção do câncer de mama é mais prevalente entre as mulheres atendidas nos centros de referência 
para atendimento ao agravo na cidade de Recife-PE. 
Descrever o perfil sociodemográfico das participantes; 
Correlacionar os métodos de detecção com o estadiamento 
da doença;
Correlacionar as variáveis dependentes elencadas no estudo com os métodos de detecção e o estadiamento da doença. 
O câncer de mama possui alta taxa 
de incidência e mortalidade em mulheres de todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos, sendo as taxas nos países de alta 
renda muito superiores às de média e baixa renda, estando esse dado associado à utilização de métodos eficientes de detecção precoce e à oferta de tratamento 
adequado (INCA, 2016).
No entanto essa patologia apresenta bom prognóstico se detectada precocemente, sendo essencial o fortalecimento das estratégias de detecção 
precoce, sensibilização e capacitação dos profissionais de saúde (AZEVEDO et al, 2012).
Diante de tal cenário, o presente projeto de pesquisa pretende analisar como as 
pacientes acompanhadas nos centros de referência em mastologia do SUS na cidade de Recife-PE tiveram sua doença detectada e ou diagnosticada: se através do AEM, 
do ECM, da ultrassonografia das mamas ou da mamografia, e como cada um desses métodos tem relação com o estadiamento e prognóstico da doença. 
Pretende-se 
ainda analisar as possíveis barreiras existentes para que a detecção precoce: como acessibilidade aos serviços de saúde do SUS, o próprio conhecimento das mulheres em 
relação ao seu corpo e as mudanças por ele apresentada na doença.
A pesquisa justifica-se, portanto, pela necessidade de estudos atualizados acerca do tema, para 
conhecermos a realidade no que tange os métodos de detecção precoce do câncer de mama mais utilizados. Produzindo assim subsídios para ampliar as discussões em 
relação ao tema, e que os resultados da mesma possam auxiliar na melhoria da educação continuada com foco na humanização, para que profissionais de saúde estejam 
cada vez mais aptos a orientar, e oferecer um atendimento adequado a esta população.Será desenvolvido um estudo de corte transversal, em que o desfecho analisado, 
prevalência dos métodos de detecção do câncer de mama, será analisado a luz da estatística analítica dentro do universo de pacientes dos centros de referência no 
atendimento a esse agravo. 

A população do presente estudo será composta pelas mulheres diagnosticadas com câncer de mama, com amostra selecionada com base 
nas características probabilísticas através de seleção aleatória simples, de modo que as participantes que comporão a amostra serão selecionadas por estarem 
cadastradas nos ambulatórios pesquisados, onde será realizado sorteio aleatório utilizando a tabela de números aleatórios para selecionar os números dos registros das 
participantes. 

Serão incluídas na pesquisa, mulheres na faixa etária de 30 a 50 anos, com diagnóstico de câncer de mama, em tratamento ou não e que estejam em 
atendimento no ambulatório do local selecionado.

Serão excluídas do presente estudos as mulheres com dados inconclusivos, incompletos e sem diagnóstico definido. 
E as que apresentarem algum tipo de déficit cognitivo.

As variáveis pesquisadas serão: Como desfecho, o câncer de mama.
As de caracterização da pessoa, idade 
expressa em anos; estado civil como casada, solteira, viúva e união estável; renda pessoal; profissão expressa em empregada, desempregada ou autônoma; procedência 
expressa como do interior do estado, da capital ou outra localidade; filhos, se sim ou se não e escolaridade.
As clínicas, história familiar expressa em sim (parentes de 1o 
ou 2o grau com história de câncer de mama) ou não, sem histórico familiar; forma de detecção do tumor classificada em: autoexame das mamas (exame realizado pela 
própria paciente), exame clínico das mamas (exame das mamas realizado por profissional de saúde habilitado), ultrassonografia e mamografia; estadiamento clínico: 
expresso de acordo com a classificação internacional e conhecimento sobre o autoexame das mamas realizado através de um questionário pré-elaborado pelas 
pesquisadoras.

Para realização da coleta dos dados, será utilizado um instrumento pré-elaborado pelos pesquisadores (um questionário com 24 questões de múltipla 
escolha) contendo todas as informações descritas como variáveis do estudo, além de informações que possibilitem a identificação e organização de cada paciente 
separadamente e consecutivamente à medida que for coletado, como o nome do paciente e espaço para identificação numérica para cada participante.

Os dados serão 
registrados, pelos próprios pesquisadores, em uma planilha eletrônica de dados (Microsoft Excel®) e posteriormente serão transferidos para um programa de análise 
estatística de domínio público com dupla entrada, o Epi info 3.5.4. 
Todos os testes serão aplicados com 95% de confiança. Para verificar a existência de associação entre 
as variáveis categóricas será utilizado o teste Qui-quadrado.
As variáveis numéricas estão representadas pelas medidas de tendência central e de dispersão e para o teste 
de normalidade será utilizado o de Kolmogorov-Smirnov. Em caso de normalidade será adotado o modelo de análise de variância – ANOVA, para comparação do desfecho 
quanto aos grupos de causa.

Esse estudo será embasado na resolução no 466/12 do conselho nacional de saúde, que trata sobre a pesquisa envolvendo seres humanos, 
em que os pesquisadores assinam um termo em que se comprometem a manter sigilo quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa, em qualquer fase da 
pesquisa, garantindo o anonimato dos participantes envolvidos. O estudo foi submetido para um Comitê de Ética em Pesquisa do sistema CEP/CONEP através da 
Plataforma Brasil e aprovado através do número do CAAE: 70798217.3.0000.5205

Todos os dados registrados no instrumento de coleta de dados ficarão em posse dos 
pesquisadores e arquivados por um período de cinco anos, contados a partir da coleta dos mesmos, após este período serão incinerados.
O presente estudo apresenta 
viabilidade tanto financeira como prática, uma vez que para a realização da coleta de dados serão necessários recursos considerados de escritório como papeis, pastas, 
impressões, canetas. Outros recursos mais dispendiosos e considerados de suporte técnico, como computadores e impressoras, serão utilizados os materiais já disponíveis 
pelo participantes da pesquisa.
Para a coleta de dados também se fará necessário dispor de pesquisadores de campo, alunos de graduação, que será fornecido tanto as 
passagens de transporte público como apoio a alimentação. 
Também se fará necessário o custo com revisores da vernácula e tradutores de línguas, como também 
suporte e assessoramento de um estatístico, para atender aos objetivos descritos na pesquisa e na metodologia. 
A viabilidade prática se dá pela existência dos centros 
de referencias ao atendimento as pessoas com câncer de mama na cidade de Recife-Pe, e esses centros são ligados a instituições de ensino e pesquisa, onde existe 
abertura para o desenvolvimento de pesquisas. 
Tendo em vista essas questões financeiras que envolvem o desenvolvimento de pesquisas com qualidade e rigor 
metodológico para apresentarem representatividade clínica e social, se faz necessário dispor de contribuições financeiras para auxílio. 
- Realização de seleção de 
discentes da graduação dos curso de saúde do Centro Universitário Estácio Recife para compor a equipe de pesquisa - Período: Janeiro de 2018 a Fevereiro de 2018. 

- 
Levantamento e revisão da literatura pertinente - atividade a ser realizada em paralelo com o desenvolvimento da pesquisa clínica, gerando um trabalho de revisão 
integrativa da literatura sobre a temática - Período: Fevereiro 2018 a Junho de 2018.

- Organização dos relatórios mensais da pesquisa - Período: Março de 2018 a 
Janeiro de 2019. 

- Publicação da Revisão integrativa da literatura - Período: Julho de 2018.

- Coleta de dados da pesquisa - Período: Março de 2018 a Agosto de 
2018.

- Análise do dados - Período: Setembro de 2018 a Outubro de 2018.

- Apresentação dos resultados preliminares da pesquisa em eventos científicos da área - 
Período - Setembro de 2018 a Novembro de 2018.

- Elaboração do Resultados e discussões Finais - Período: Novembro de 2018 a Dezembro de 2018. 

- Publicação 
dos Resultados Finais da pesquisa em revistas científicas sobre a temática abordada - Período: Janeiro de 2019. 

- Envio do relatório final da pesquisa: Período: Janeiro 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4457635502848441
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- Realização de seleção de discentes da graduação dos curso de saúde do Centro Universitário Estácio Recife para compor a equipe de pesquisa - Período: Janeiro de 2018 
a Fevereiro de 2018. 

- Levantamento e revisão da literatura pertinente - atividade a ser realizada em paralelo com o desenvolvimento da pesquisa clínica, gerando um 
trabalho de revisão integrativa da literatura sobre a temática - Período: Fevereiro 2018 a Junho de 2018.

- Organização dos relatórios mensais da pesquisa - Período: 
Março de 2018 a Janeiro de 2019. 

- Publicação da Revisão integrativa da literatura - Período: Julho de 2018.

- Coleta de dados da pesquisa - Período: Março de 2018 a 
Agosto de 2018.

- Análise do dados - Período: Setembro de 2018 a Outubro de 2018.

- Apresentação dos resultados preliminares da pesquisa em eventos científicos 
da área - Período - Setembro de 2018 a Novembro de 2018.

- Elaboração do Resultados e discussões Finais - Período: Novembro de 2018 a Dezembro de 2018. 

- 
Publicação dos Resultados Finais da pesquisa em revistas científicas sobre a temática abordada - Período: Janeiro de 2019. 

- Envio do relatório final da pesquisa: 
Período: Janeiro de 2019. 


de 2019. 


quinta-feira, 12 de abril de 2018 Página 39 de 234



Centro de SaúdePROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2018 ESTÁCIO RECIFE

PESQUISADOR(A): Josenita Luiz da Silva
Plano de trabalho vinculado ao curso: Serviço Social

@: josyluiz.silva@gmail.com

PROJETO: Proteção Integral: Rede de atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência - Pediatria do Hospital da Restauração, Recife 
– PE.

Descrição do Plano de Trabalho
O presente projeto de pesquisa objetiva analisar os desafios e os avanços obtidos pelo atendimento em rede, na efetivação do direito à proteção de crianças e 
adolescentes em situação de violência. Neste sentido, inicialmente, é importante entendermos que a violência foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, como 
um problema de saúde pública de grande amplitude e impacto na morbidade e mortalidade das populações, havendo alta prevalência e prejuízos para o desenvolvimento 
cognitivo, social, afetivo e comportamental dos indivíduos vítimas de violência (PAIXÃO; DESLANDES, 2011). Mesmo diante da gravidade gerada na vida de quem a sofre, 
os estudos revelam que as crianças brasileiras são um público vulnerável a todo tipo de violência, tendo o seu direito fundamental violado. 
O Disque 100 registrou no 
ano de 2016: 133.061 denúncias, desse total, 76.171 correspondem à violação de direitos de crianças e adolescentes. Os dados publicados na página do Ministério dos 
Direitos Humanos apontam a negligência como à principal violação registradas contra crianças e adolescentes (com 37,6%), a negligência é considerada como a ausência 
ou ineficiência no cuidado, seguindo-se das modalidades: violência psicológica (23,4%), violência física (22,2%) e violência sexual (10,9%) . 
Diante desta realidade, 
percebemos o quão complexo é o problema da violência, tanto pelas conseqüências que trás à sociabilidade e ao cognitivo das crianças e adolescentes, que vivenciam 
situações de violência (FLORENTINO, 2015; ROSA; CIONEK, 2006), quanto, no que se refere ao seu enfrentamento, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
tenha instituído a Doutrina da Proteção Integral a crianças e adolescentes, reconhecendo-os como sujeitos de direitos em caráter prioritário, garantindo meios para que 
essa proteção seja assegurada pelo conjunto de atores da sociedade, a partir da efetivação do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), a violação de seus direitos continua 
crescente, sobretudo, através das violências vivenciadas por esta população (FARINELLI; PIERINI, 2016). 
Para garantir à criança e ao adolescente uma proteção integral, 
no Brasil vigora determinações legais e constitucionais, explícitas no Artigo 86 do ECA, impondo que o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deve 
ser colocado em prática por meio de uma rede articulada através de ações governamentais e não–governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Cada ente deve agir, articuladamente, dentro de sua competência legal. Há atores que se articulam para a promoção de direitos, como: escolas, creches, 
unidades de saúde, abrigos, programas e projetos socioeducativos. Outros se articulam para a defesa de direitos como os órgãos de justiça e segurança, a exemplo dos 
Juizados, Defensorias Públicas, Ministério Público e Delegacias.
As Redes de Proteção à infância e à adolescência, no Brasil, foram motivadas pelas mobilizações dos 
movimentos sociais e organizações não-governamentais, no final da década de 80. Neste contexto, o enfrentamento da violência requer, portanto, a articulação de uma 
rede que atenda às necessidades do enfrentamento do problema em toda sua complexidade, como políticas públicas e programas sociais com o objetivo de implementar 
ações interdisciplinares e intersetoriais (GONÇALVES; SILVA; PITANGUI, 2015), no entanto, estudos apontam, ser um grande desafio a efetivação desta rede de proteção à 
infância e ao adolescente no Brasil (FARAJ et.al, 2016; ARAGÃO, 2011). 
Portanto, o nosso estudo busca se debruçar e refletir sobre o seguinte questionamento: Diante 
das contradições existentes entre o legal e o real, posto existir uma legislação que preconiza ter a criança e o adolescente o direito a proteção integral, e por outro lado as 
estatísticas evidenciarem que os direitos desta população vem sendo violados, quais são os desafios enfrentados pela rede de atendimento, com um recorte, para o 
serviço de saúde, através do serviço social do setor de pediatria do hospital da Restauração na cidade do Recife, Estado de Pernambuco enfrentam no sentido de efetivar 
os direitos das crianças atendidas neste serviço?		Nota de Rodapé	1. Disque 100 - Disque Direitos Humanos: “É um serviço de utilidade pública do Ministério dos Direitos 
Humanos (MDH), vinculado a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, destinado a receber demandas relativas a violações de Direitos Humanos, em especial as que 
atingem populações com vulnerabilidade acrescida, como: Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas, Pessoas com Deficiência, LGBT, Pessoas em Situação de Rua e Outros, 
como quilombolas, ciganos, índios, pessoas em privação de liberdade. O serviço inclui ainda a disseminação de informações sobre direitos humanos e orientações acerca 
de ações, programas, campanhas e de serviços de atendimento, proteção, defesa e responsabilização em Direitos Humanos disponíveis no âmbito Federal, Estadual e 
Municipal”. Publicado em: http://www.sdh.gov.br/disque100/disque-direitos-humanos Acesso em: 16/10/2017.	2. Dados publicados em: 
http://www.sdh.gov.br/noticias/2017/abrc/disque-100-recebeu-mais-de-131-mil-denuncias-de-violacoes-de-direitos-humanos-em-2016 Acesso em: 16/10/2017. 
Geral: 
analisar os desafios e os avanços obtidos pelo atendimento em rede, na efetivação do direito à proteção de crianças e adolescentes em situação de violência, tendo como 
foco de análise os casos atendidos pelo Ambulatório pediátrico do Hospital da Restauração, Recife – PE.	Específicos:	1. Identificar o perfil das crianças vítimas de 
violência doméstica/intrafamiliar, atendidas pelo setor de pediatria do Hospital da Restauração;
2. Conhecer as ações desenvolvidas pelo serviço social no setor de 
pediatria, na direção da garantia de proteção da criança vítima de violência sexual/intrafamiliar;
3. Elencar as dificuldades e estratégias dos profissionais para a efetivação 
da proteção da criança vítima de violência;
4. Descrever os avanços obtidos, pelo serviço social, na efetivação do direito à proteção de crianças e adolescentes em 
situação de violência, atendidas pelo setor de pediatria do hospital da Restauração, Recife – PE.	O presente estudo se justifica pela necessidade de conhecermos os 
desafios e avanços, no que tange à efetivação do direito à proteção integral de crianças e adolescentes em situação de violência, através das ações em rede no Estado de 
Pernambuco. Tal estudo subsidiará reflexões, tanto no campo acadêmico, quanto da prática, para os profissionais que atuam em rede, diretamente com essa 
problemática. Compreendemos ser primordial que nos munamos de conhecimento, através de um estudo analítico, fundamentado na teórica crítica, sobre os avanços, e 
ainda, os desafios postos, para a garantia do que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) que preconiza o Sistema de Garantia de Direitos da 
Criança e do Adolescente, este que deve ser colocado em prática por meio de uma Rede de Proteção, conferindo a esses sujeitos, a proteção integral. 
Assim, 
intencionamos, através desta pesquisa , conhecer como tem se dado as ações desenvolvidas dos casos atendidos e acompanhados pelo Serviço Social do setor de 
pediatria, do Hospital da Restauração localizado no município do Recife, Estado de PE. O referido Hospital, tomado como lócus de pesquisa, é considerado um espaço que 
compõe a rede de proteção, no campo da saúde em nosso Estado, sendo assim, consideramos que obteremos resultados consistentes, que venham revelar o real, através 
do olhar dos profissionais que, atuam, e, estão envolvidos diretamente, com a rede de enfrentamento à violência contra a criança, com o objetivo de lhes viabilizar a 
garantia de seus direitos.

Nota de Rodapé
3. O presente projeto de pesquisa está sendo submetido ao Edital de Produtividade 2017 do Centro Universitário Estácio do 
Recife, a ser desenvolvido no período entre Jan. de 2018 e Fev. de 2019, sob a inteira responsabilidade da Profa. Pesquisadora Josenita Luiz da Silva – Matrícula 14011078 
– tendo como colaboradora, sem nenhum ônus para a instituição, a aluna do curso de Serviço Social desta mesma instituição: Câssia Cândida Fonseca Campos. Partimos 
do pressuposto que, o modo capitalista de produção, promove desigualdades impondo limites para a efetivação dos direitos sociais, que atendam às necessidades dos 
sujeitos e grupos sociais em situação de vulnerabilidade e risco social. Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA – Lei nº 8.069, em vigor desde 1990, delimite 
com clareza que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, em fase peculiar de desenvolvimento, demarcando à proteção da infância tendo como base a doutrina 
de proteção integral, reforçando a ideia de “prioridade absoluta” da Constituição Federal de 1988, a atual conjuntura brasileira vem impactando de forma negativa a 
efetivação dos direitos definidos por lei. Neste sentido, o nosso estudo busca responder a seguinte questão: Quais os desafios enfrentados, e os avanços alcançados pela 
rede de atendimento à criança em situação de violência no Estado de PE, sendo o Hospital da Restauração considerado como um dos maiores serviços na área de saúde, 
da Rede de proteção, neste Estado, na direção de cumprir o papel de proteger integralmente os direitos destes sujeitos? 
Tendo como uma das categorias de análise a 
violência, entendemos exigir um procedimento metodológico comprometido com a leitura de totalidade, que, também sendo uma categoria ontológica, possui 
especificidades para além da aparência, assim, a teoria que embasará o nosso estudo é a teoria crítica, a partir da abordagem qualitativa, sendo o nosso campo de 
pesquisa o Hospital da Restauração - Recife – PE, hospital com serviço de saúde de referência no atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de violência, e 
considerado a maior unidade hospitalar da rede pública no Estado de Pernambuco.
Embora a abordagem do presente estudo seja qualitativa, não será descartada a 
utilização de dados quantitativos, visto corroborarmos com a idéia de Minayo (2010), quando afirma que, tanto os estudos qualitativos, quanto os quantitativos “podem 
conduzir a resultados importantes sobre a realidade social, não havendo sentido de atribuir prioridade de um sobre o outro” (p.165). 	Sendo este um estudo do tipo 
descritivo/analítico, tomamos como campo de pesquisa o setor de Serviço Social da pediatria, do Hospital da Restauração localizado no município do Recife, Estado de PE. 
A coleta de dados se dará através de documentos: especificamente prontuários e fichas de notificação de violência, instrumentais do Serviço Social, dos casos atendidos 
no período entre Janeiro de 2016 e Janeiro de 2017; e, entrevistas semi-estruturadas com os profissionais que compõem o serviço social do setor pediátrico, estes que 
serão os sujeitos da pesquisa, totalizando (9) nove profissionais, sendo, portanto, este estudo, classificado como uma pesquisa de campo .
Nos apêndices desta proposta, 
apresentamos os instrumentais que nortearão a coleta de dados tanto documentais, quanto as entrevistas semi – estruturadas, adiantamos, porém, que tais 
instrumentais ainda não possuem caráter definitivo, portanto, são passíveis de alterações e correções que possam melhor subsidiar a nossa coleta de dados.
Os dados 
documentais serão coletados a partir do instrumental 1. Onde buscaremos identificar o perfil da criança vítima de violência e acompanhada pelo serviço social do setor de 
pediatria do hospital da Restauração. As entrevistas serão guiadas pelo roteiro semi-estruturado no instrumental 2, registraremos as respostas através de gravação, com a 
devida autorização dos sujeitos da pesquisa, tal autorização será realizada através do TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - (Resolução 466/2012 – 
512/2016).
Os Instrumentais 1 e 2 (apêndice) para a coleta de dados foram elaborados com o objetivo de conhecer e compreender o processo de atuação do serviço 
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Cronograma:


ATIVIDADES 2018
Fevereiro 2018 à Dezembro 2018
ENTREGA RELATÓRIO MENSAL

FEVEREIRO:
1. Inserção ao campo de Estudo; Reunião com Equipe Serviço Social e 
Entregas de documentação.
2. Revisar os instrumentos de coleta Documental;
MARÇO/ABRIL:
3. Coleta de Dados Documentais
MAIO/JUNHO:
4. 
Sistematização/Caracterização e análise dos Dados Documentais.
5. Revisão do Instrumental com o Roteiro de Entrevista.
6. Reuniões com equipe sujeitos da pesquisa e 
Assinaturas de TCLE;
MAIO a AGOSTO
7. COLETA DE DADOS: Entrevistas
JULHO à OUTUBRO
8. Sistematização e Categorização dos Dados e análise dos dados 
Entrevistas
AGOSTO à OUTUBRO
9. Submeter trabalhos a evento científico INTERNO E EXTERNO, com resultados parciais da pesquisa
SETEMBRO/OUTUBRO:
10. 
Revisão Bibliográfica, Regras ABNT e revisão das análises dos dados documentais e Entrevistas
11. APROFUNDAMENTO DA ÁNÁLISE QUALITATIVA.
SETEMBRO/ 
OUTUBRO
12. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL

JANEIRO 2019
ENTREGA RELATÓRIO FINAL


social deste serviço na direção da proteção integral à criança ali atendida. As gravações das entrevistas serão transcritas fielmente, tal como foi explicitadas nas 
respostas.
Quanto à análise temática do material coletado tomaremos como base a análise de conteúdo, esta que compõe um conjunto de técnicas de análise de 
comunicações, que tem como objetivo ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura dos dados coletados, permitindo compreender de forma crítica o sentido da 
comunicação, e, o seu conteúdo implícito ou explícito (CHIZZOTTI, 2006). Este conjunto de técnicas composta pela análise de conteúdo visa, ainda, como cita Bardin 
(2011), obter, através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. Portanto, buscamos através da análise do conteúdo das 
comunicações que farão parte dos dados de pesquisa, a compreensão sobre o objeto de estudo aqui definido.
Os resultados esperados com este estudo consistem em 
socializar com a comunidade acadêmica e sociedade em geral, através de publicações em eventos e comunicações científicas, as ações desenvolvidas pelos profissionais 
do Setor do Serviço Social da pediatria 	do Hospital da Restauração, Recife – PE na direção da Proteção Integral da Criança e do Adolescente, assim como busca contribuir 
para o debate sobre a temática, a partir do alcance dos objetivos a que esta pesquisa se propõe; e, por fim, apresentar em forma de devolutiva, ao setor de serviço social 
da pediatria os resultados da pesquisa, objetivando contribuir para uma reflexão sobre a prática dos profissionais que ali atuam.

Nota de Rodapé
4. Informamos que o 
presente projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética – CEP do Centro Universitário Estácio do Recife, através de submissão na Plataforma Brasil em 
05/11/2017, estando assim em consonânia ao que determina a Resolução CNS 466/2012, comprometemo-nos que a coleta de dados só será iniciada após a aprovação do 
referido comitê de ética, com a publicação do número do CAEE na Plataforma Brasil 
http://plataformabrasil.saude.gov.br/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisaAgrupador.jsf
ORÇAMENTO / DESCRIÇÃO 
2 Resmas Papel Ofício A4 Para Relatórios 
R$ 45,00
1 cartucho Tinta Impressora HP 662 / Impressão Relatórios R$ 80,00
50 Passagens / Combustível Coleta de Dados de Campo R$ 200,00
1 Computador 
Digitação / Pesquisa bibliográfica / Internet R$ 1.200,00
1 Correção Ortográfica Revisão Ortográfica Relatório Final R$ 80,00
1 Aparelho de MP4 2GB Gravação Entrevista 
R$ 85,00
3 Canetas (Escrita e Correções Relatórios) R$ 4,50
Total R$ 1.779,50
OBSERVAÇÃO: Recursos próprios (da pesquisadora)

ATIVIDADES 2018
Fevereiro 2018 à 
Dezembro 2018
ENTREGA RELATÓRIO MENSAL

FEVEREIRO:
1. Inserção ao campo de Estudo; Reunião com Equipe Serviço Social e Entregas de documentação.
2. 
Revisar os instrumentos de coleta Documental;
MARÇO/ABRIL:
3. Coleta de Dados Documentais
MAIO/JUNHO:
4. Sistematização/Caracterização e análise dos Dados 
Documentais.
5. Revisão do Instrumental com o Roteiro de Entrevista.
6. Reuniões com equipe sujeitos da pesquisa e Assinaturas de TCLE;
MAIO a AGOSTO
7. COLETA 
DE DADOS: Entrevistas
JULHO à OUTUBRO
8. Sistematização e Categorização dos Dados e análise dos dados Entrevistas
AGOSTO à OUTUBRO
9. Submeter trabalhos a 
evento científico INTERNO E EXTERNO, com resultados parciais da pesquisa
SETEMBRO/OUTUBRO:
10. Revisão Bibliográfica, Regras ABNT e revisão das análises dos 
dados documentais e Entrevistas
11. APROFUNDAMENTO DA ÁNÁLISE QUALITATIVA.
SETEMBRO/ OUTUBRO
12. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL

JANEIRO 
2019
ENTREGA RELATÓRIO FINAL
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PESQUISADOR(A): Analu Egydio dos Santos
Plano de trabalho vinculado ao curso: Medicina

@: analu.santos@live.estacio.br

PROJETO: Avaliação de estratégias de atenção à saúde e riscos psicossociais na atividade docente no ensino superior no município de Ribeirão 
Preto, SP

Cronograma:
Fevereiro/18: Levantamento bibliográfico e Elaboração do questionário no Google forms
Março/18: Envio do questionário aos docentes
Abril/18: Análise dos resultados 
dos docentes
Maio/18: Implantação das ações de promoção à saúde na instituição
Junho/18: Implantação das ações de promoção à saúde na instituição
Julho/18: 
Análise dos resultados das ações de promoção à saúde
Agosto/18: Análise dos resultados das ações de promoção à saúde
Setembro/18: Preparação dos trabalhos para 
serem apresentados em eventos científicos e a serem publicados em revistas
Outubro/18: Apresentação dos resultados em eventos científicos da área
Novembro/18: 
Envio do artigo para publicação
Dezembro/18: Preparação do relatório final
Janeiro/19: Entrega do relatório final

Descrição do Plano de Trabalho
PLANO DE TRABALHO
Título: Avaliação de estratégias de atenção à saúde e riscos psicossociais na atividade docente no ensino superior no município de Ribeirão Preto, 
SP
Autora: Profa. Dra. Analu Egydio dos Santos
Introdução
A instabilidade econômica que vem passando o Brasil tem refletido diretamente na insegurança social e 
consequentemente nas atividades produtivas dos trabalhadores. A intensificação das atividades, jornadas duplas, exigência de habilidades, agilidade, implementação de 
novas tecnologias e equipamentos trouxe algumas consequências negativas para a vida do trabalhador, quando estas novas exigências não administradas de maneira 
adequada.
Uma das atividades que vêm sofrendo grande transformações diante das novas tecnologias, mudanças no sistema e na estrutura social é a atividade docente. 
Atualmente os docentes atuam na educação presencial, na modalidade à distância e também em tutorias, demostrando diferentes formas de relação com sua atividade. 
Uma das evidências de adoecimentos nesta atividade é o número de patologias relacionadas à voz e estresse. Segundo Souza et al. (2011), é observada grande associação 
entre patologia das pregas vocais e doenças do trato respiratório em professores, decorrentes de predisposições individuais e condições ambientais. As doenças e os 
sintomas relacionados à estresse ocorrem entre os professores de maneira sazonal, sendo mais frequentes ao final dos trimestres ou semestres do ano escolar (ARAUJO; 
DELCOR, 2006). Observa-se elevada prevalência de casos suspeitos de distúrbios psíquicos entre professores e indícios da associação desta prevalência com as exigências 
do trabalho.
Segundo Servilha e Arbach (2011) os fatores de risco podem comprometer a saúde dos docentes, tais como carregar peso, indisciplina em sala de aula, 
supervisão constante, local inadequado para descanso e estresse no trabalho. São fatores que precisam ser equacionados devido à sua associação com queixas vocais, 
osteoarticulares, emocionais e auditivas.
Neste contexto, considera-se que a promoção à saúde trata não somente da ausência de doença, mas na adaptação do sujeito 
ao ambiente onde ele vive, inclusive no ambiente de trabalho. Uma das estratégias é a atenção à saúde através de atendimento fonoaudiólogo, organização de grupos 
para discussão de estratégias de aprendizagem, grupos focais para orientação na organização da atividade docente e práticas de exercícios físicos.
Objetivos
Avaliar 
estratégias de promoção à saúde e diagnosticar o estresse laboral em docentes do ensino superior de uma instituição de ensino superior no município de Ribeirão Preto, 
SP.	Objetivos específicos:	• Aplicar o método desenvolvido pelo HSE-MS para o diagnóstico do estresse laboral em docentes do ensino superior;	• Analisar o perfil dos 
riscos psicossociais nos docentes em função do gênero, idade e tempo de atividade docente; e	• Elaborar um programa de estratégias de promoção à saúde adequado à 
demanda em função da análise do perfil dos docentes.
Metodologia
Para alcançar a primeira etapa dos objetivos propostos, este trabalho apresenta uma pesquisa com 
desenho transversal, utilizando o método misto preconizado pelo HSE, com aplicação do questionário Health Safety Executive - Indicator Tool (HSE-IT), adaptado por 
Lucca et al. (2013). A pesquisa será realizada através da aplicação do questionário quantitativo por meio da ferramenta Google docs®. O questionário será enviado por 
email aos docentes da Estácio Ribeirão Preto, instituição de ensino superior particular no município de Ribeirão Preto, SP e estará disponível para preenchimento durante 
a fase de obtenção dos resultados. O Plano de trabalho submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa encontra-se sob o número CAAE 69728617.3.0000.5378.
O 
questionário HST-IT apresenta 35 itens ou questões, distribuídas nas dimensões de demandas, controle, apoio gerencial, apoio dos colegas, relacionamentos, cargo e 
mudanças. Cada item permite que seja assinalada somente uma resposta entre as cinco alternativas de escolha: (0) nunca; (1) raramente; (2) às vezes; (3) 
frequentemente; e (4) sempre – relacionadas com a percepção dos trabalhadores, nos últimos seis meses, sobre a frequência dos acontecimentos. As respostas 
assinaladas “nunca” e “raramente” nas dimensões controle, apoio gerencial e dos colegas, cargo e mudanças, foram consideradas e quantificadas como indicativas de 
estresse. Já nas dimensões demandas e relacionamentos a escala é invertida, ou seja, as respostas assinaladas como “sempre” e “frequentemente” foram consideradas 
indicativas de estresse. Na apresentação do questionário on-line será informado o propósito da pesquisa de forma simples e clara, será informado que os participantes 
não serão identificados e apresentado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (Disponível no Comitê de Ética em Pesquisa) com marcação obrigatória da caixa 
de consentimento para disponibilidade do questionário. Na página que antecede o questionário com as 35 questões, será realizado o perfil biossocial dos docentes 
(gênero, idade, formação, tempo de empresa e tempo na função docente). Posteriormente às 35 questões haverá uma sessão com uma pesquisa sobre atividades de 
interesse do colaborador, e que lhe agradam. 
Na segunda etapa da pesquisa serão avaliados os resultados da instituição e estabelecidas estratégias de promoção à 
saúde coerentes com o perfil biossocial, disponibilidade técnica para aplicação das ferramentas de atenção à saúde e adesão da gestão administrativa da instituição. 
Nesta etapa a pesquisa contará com o apoio de grupos de pesquisa e das clínicas-escola dos cursos de medicina, fisioterapia e outros cursos da área de saúde que serão 
convidados para participarem efetivando as atividades de promoção à saúde aos docentes.
Resultados esperados
Um dos resultados é a identificação dos principais 
riscos e morbidades decorrentes do trabalho docente, como carga horária de trabalho dos docentes longa e atividade em dois empregos, o que explica as significativas 
queixas de cansaço e lombalgia. Pode ser também citada a cefaleia, artralgias, cervicalgia e dor nos membros inferiores. Sugere-se que a dor relatada está associada aos 
longos períodos em pé e às tensões. Quanto aos riscos psicossociais, poderão ser observadas queixas de ansiedade, depressão, estresse e irritabilidade, agravos 
decorrentes da ocupação. Em geral, estas queixas são atribuídas à sobrecarga de trabalho, aos múltiplos compromissos acadêmicos, à carga horária, à pressão dos 
gestores e ao estresse.
Outro resultado esperado é o reconhecimento das principais demandas para garantir a saúde do trabalhador, a fim de que as indicações possam 
ser coerentes com a real demanda da instituição. Quanto ao tamanho amostral, é recomendado que sejam avaliados cerca de 30% dos empregados de cada setor, a fim 
de se obter uma amostra representativa para diagnósticos psicossociais (GOMIDE; MICHELETTO, 2013).
No âmbito da promoção da saúde nas organizações observa-se 
uma ação mais agressiva para implantação de ações de promoção à saúde, devido aos impactos à produtividade, percepção de melhoria do clima organizacional e 
redução de custos por afastamentos.
Viabilidade técnica e econômica
O projeto será executado utilizando a estrutura e os equipamentos já disponíveis nos laboratórios 
de informática do Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto na primeira etapa.
Na segunda etapa, onde serão avaliadas as ações de promoção à saúde, serão realizadas 
atividades complementares com os cursos da área de saúde pertinentes, de forma que atenda à demanda dos estágios pelos alunos. Como exemplo, poderia ser 
disponibilizada uma lista aos docentes com horários para agendamento de massagem pelos alunos do curso de fisioterapia. Outro exemplo, poderia ser a formação de 
grupos focais para discussão da atividade docente orientado por alunos e docentes do curso de psicologia. 
Referências Bibliográficas
ARAÚJO, Tânia Maria; DELCOR, 
Núria Serre. Associação entre distúrbios psíquicos e aspectos psicossociais do trabalho de professores. Rev Saúde Pública, v. 40, n. 5, p. 818-26, 2006.
GOMIDE Jr., S.; 
MICHELETTO, M. R. D. Saúde organizacional: inserção, valorização e sua pertinência para a área da saúde do trabalhador. R. Laborativa. v. 2, n. 1, p. 66-70, abr. 2013. 
http://ojs.unesp.br/index.php/rlaborativa
LUCCA, S. R; ZANATTA, A. B.; CORREA, C. R.; SOBRAL, R. D. Health Satefy Executive-IT: Adaptação transcultural para o 
português brasileiro da ferramenta indicadora de estresse relacionado ao trabalho. Mimeo. Disponível na AST/DSC/FCM/Unicamp; 2013.
SERVILHA, Emilse AM; ARBACH, 
Máryam de P. Queixas de saúde em professores universitários e sua relação com fatores de risco presentes na organização do trabalho. Distúrb. comun, p. 181-191, 
2011.
SOUZA, C. L. D., CARVALHO, F. M., ARAÚJO, T. M. D., REIS, E. J. F. B. D., LIMA, V. M. C., & PORTO, L. A. Fatores associados a patologias de pregas vocais em 
professores. Revista de Saúde Pública, 45(5), 914-921, 2011.


Lattes: http://lattes.cnpq.br/7354867854041750

quinta-feira, 12 de abril de 2018 Página 42 de 234



Centro de SaúdePROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2018 ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO

PESQUISADOR(A): Cristiane Cardoso Correia Teixeira
Plano de trabalho vinculado ao curso: Medicina

@: cricorreia@yahoo.com.br

PROJETO: DISPERSÃO SÓLIDA DE EXTRATOS DE Curcuma Longa L.: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E ANTI-TUMORAL IN VITRO

Cronograma:
Este deverá ter a duração de 12 meses, e cujo cronograma é apresentado abaixo:

1. Estudo da extração da Curcuma longa: Fevereiro a agosto de 2018 
2. Preparo das 
dispersões sólidas: Fevereiro a agosto de 2018 
3. Análise dos extratos e dispersões obtidas: Fevereiro a novembro de 2018 
4. Avaliação anti-tumoral: Fevereiro a agosto 
de 2018 
5. Preparação do relatório final: Novembro de 2018 a Janeiro de 2019 


Descrição do Plano de Trabalho
1- INTRODUÇÃO
Curcuma longa L., açafrão da terra, possui diversas propriedades terapêuticas: anti-inflamatória, hepatoprotetora, antiviral, antibiótica, 
anticolesterolêmica, antioxidante, neuroprotetora e antitumoral. Essas atividades vêm sendo atribuídas aos pigmentos curcuminóides presentes em seus rizomas 1. 
Dentre os curcuminóides, 75 a 81% são curcumina, 15-19% demetoxicurcumina e 2,2-6,6% bisdemetoxicurcumina2.
A atividade antioxidante dos curcuminoides 
neutraliza radicais livres carcinogênicos. Dentre os curcuminóides, a curcumina apresenta maior atividade antioxidante, seguido pela demetoxicurcumina e 
bisdemetoxicurcumina3.
Além disso, a ação anti-tumoral foi testada em diferentes linhagens celulares, células fibroblastos NIH3T3, linhagens cancer colon (HCT-15 and 
HT-29), câncer nos rins (HEK293), carcinoma hepatocelular (Hep-2 cells). Ressalta-se que a administração da curcumina durante os períodos de iniciação e pós-iniciação 
inibe significantemente o tumor de cólon4, 5.
Alguns estudos relatam que o mecanismo de ação antitumoral dos curcuminóides é o estimulo a apoptose celular, 
promovendo a morte das células cancerígenas de maneira mais eficiente e sem toxicidade 6.
Apesar dos inúmeros trabalhos que comprovam as atividades desta planta, 
os curcuminóides apresentam baixa solubilidade em pH ácido e degradação em pH básico7,8 o que interfere na atividade terapêutica desta planta por prejudicar a 
absorção dos curcuminóides9,10. 
A solubilidade de um fármaco é um dos fatores determinantes para sua biodisponibilidade quando administrado por via oral. Existem 
diversas formas para aumentar a solubilidade de um fármaco. Dentre elas pode-se citar: modificações químicas, modificações na cristalinidade ou polimorfismo, 
complexação, aumentar a área superficial de dissolução, formação de misturas eutéticas e dispersões sólidas 11, 12 .
Existem na literatura diversos trabalhos que visam 
obter curcumina mais biodisponível, porém, a maioria destes trabalhos não visa melhorar a solubilidade da mistura dos curcuminóides ou dos extratos de Curcuma longa 
11-14. Extratos podem ter outros ativos que agem de forma sinérgica. Ahmed e colaboradores 15 mostraram que a mistura dos curcuminóides possuem diferenças nas 
ações farmacológicas, principalmente em relação à eficácia e potencia.

2- OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS
Os curcuminóides presentes nesta planta possuem diversas 
atividades biológicas, porém sua baixa solubilidade e baixa biodisponibilidade dificultam o uso destes como parte da terapia. Sendo assim, o desenvolvimento de 
formulações com a finalidade de melhorar a solubilidade dos curcuminóides se faz necessário. Ressalta-se que extratos podem ter outros ativos que agem de forma 
sinérgica. A mistura dos curcuminóides possuem diferenças nas ações farmacológicas, com diferença na eficácia e potencia. Dentro deste contexto se enquadra este 
projeto que visa obter dispersões sólidas de extratos de Curcuma longa e avaliar sua atividade antitumoral e antioxidante. 

3- METODOLOGIA
3.1 Obtenção de extrato 
dos rizomas da Curcuma longa L.
A extração dos rizomas da Curcuma longa L. será feita utilizando extração por micro-ondas e ultrassom. Para tanto será realizado 
planejamento fatorial completo com quatro fatores em dois níveis (24). Os dados serão tratados por análise de variância com auxílio do módulo "Visual General Linear 
Model" (VGLM) do software Statistica 99 (Statsoft, Inc. USA). As variáveis a ser estudadas serão Solvente, MS/MP, Potência ou Temperatura, Tempo de extração. Os 
extratos serão caracterizados com base no rendimento de sólidos, teor de curcuminóides, teor de curcumina, e atividade antioxidante, %I e IC50 16.

3.2 Preparo das 
dispersões sólidas 
A dispersão sólida (DS) será preparada por spray-drying usando-se Gelucire® 50/13 e Aerosil®, como carreador hidrofílico e adjuvante de secagem, 
respectivamente. A DS obtida será caracterizada por solubilidade, teste de dissolução e caracterização de fluxo e escoamento de acordo com Teixeira et al. 11 e Araujo et 
al. 13.

3.3 Avaliação da atividade antitumoral 
Este teste será realizado com a DS do extrato padronizado e com DS de curcumina. Serão utilizadas as linhagens tumorais 
de melanoma humano (C8161), células T de leucemia humana (JURKAT) e adenocarcinoma coloretal humano (HT29), carcinoma hepatocelular humano (HepG2), todas 
adquiridas da American Type Culture Collection (ATCC, Manassas, VA, USA). 

4- VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
Este trabalho será realizado no Laboratório de 
Desenvolvimento Industrial Farmacêutico de Ribeirão Preto – LADIFARP/FCFRP/USP em parceria com Prof. Dr. Luis Alexandre Pedro de Freitas. Este docente possui 
diversas produções científicas sobre dispersões sólidas, tendo todos os equipamentos e materiais necessários para realização deste projeto. 

5- RESULTADOS 
ESPERADOS
Com este projeto de pesquisa esperam-se os seguintes resultados:
1. Desenvolvimento de extratos otimizados das raízes de Curcuma longa
2. 
Desenvolvimento de DS de extratos padronizados das raízes de Curcuma longa
3. Publicação de artigos em periódicos internacionais com os resultados obtidos
4. 
Divulgação dos resultados e conhecimento adquiridos em eventos científicos
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PROJETO: Avaliação da segurança e eficácia do Extrato Padronizado de Própolis Verde (EPP-AF) no tratamento de Artrite Reumatóide e outras 
doenças inflamatórias.

Cronograma:
Cronograma detalhado:
1. Obtenção e caracterização do extrato de própolis verde EPP-AF® (Fevereiro a Abril/2018)
1.1 Validação do Método Analítico Flavonóides 
Totais-UV (Fevereiro/2018).	1.2 Validação do Método Analítico Fenóis Totais-UV (Março/2018).	1.3 Validação do Método Analítico ácido p-cumárico e artepelin C – HPLC 
(Abril/2018).
2. Avaliação da segurança do extrato de própolis verde EPP-AF® e dos seus componentes in vitro (Maio a Agosto/2018)
2.1 Avaliação da morte celular 
apoptótica por poro na membrana (Maio/2018).
2.2 Avaliação da piroptose pela ativação de caspase-1 (Junho/2018).
2.3 Avaliação da viabilidade celular pelo método 
direto MTT (Julho/2018).
2.4 Avaliação da morte celular apoptótica pelo ensaio de LDH (Agosto/2018).
3. Avaliação da eficácia do extrato de própolis verde EPP-AF® e 
seus biocompostos em modelo experimental murino de artrite, psoríase, EAE e Asma (Setembro/2018 a Janeiro/2019).

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica com envolvimento de células do sistema imune e citocinas inflamatórias na membrana sinovial 
das articulações, provocando destruição progressiva da cartilagem e osso, que induz incapacidade funcional e aumento da morbidade e mortalidade dos doentes. Estima-
se que de 1 a 3% da população mundial sejam acometidas por essa artropatia que possui alto impacto sócio-econômico. 
Atualmente, o tratamento inicial de AR se dá 
somente com medicamentos para o alívio da dor, diminuição da inflamação e redução dos sintomas, não sendo suficientes porém, para impedir o progresso da doença. 
No entanto, todos esses medicamentos apresentam eficácia limitada e baixa aderência ao tratamento devido, principalmente, aos significativos efeitos adversos causados 
nos pacientes. 
Adicionalmente, outro problema se refere ao elevadíssimo custo envolvido no tratamento dessa enfermidade. Dados de 2007 do Ministério da Saúde 
afirmam que a AR foi a quarta doença de maior impacto orçamentário para o SUS. Nesse cenário, a busca por um medicamento menos tóxico e de menor custo, se torna 
cada vez mais imprescindível. 
Neste projeto propomos avaliar a eficácia e a segurança do extrato padronizado de própolis verde EPP-AF® em modelo murino de AR. O 
extrato EPP-AF® já teve sua padronização química caracterizada e sua atividade anti-inflamatória avaliada em diferentes modelos biológicos. Recentemente, foi 
demonstrado também a sua eficácia em inibir o inflamassoma e, consequentemente, a produção de IL-1β por macrófagos. Dados da literatura já demonstraram o 
envolvimento do inflamassoma e o aumento exacerbado da produção de IL-1β com a susceptibilidade ao desenvolvimento de AR e de outras doenças autoimunes. Nesse 
sentido, a utilização do extrato de própolis verde EPP-AF® apresenta-se como uma alternativa promissora para o tratamento dessas doenças crônicas.
Economicamente, 
a substituição de tratamentos dispendiosos, longos e com efeitos colaterais acentuados por um medicamento efetivo, de baixo custo e sem efeitos adversos, trará grande 
economia ao sistema SUS e, principalmente, uma melhor resposta terapêutica dos usuários.
Objetivos:
Este projeto tem como objetivo final a geração de um 
medicamento oriundo de um ativo da biodiversidade brasileira para tratamento de artrite reumatoide e também avaliar a possível eficácia do extrato EPP-AF em outras 
doenças inflamatórias. 
Na primeira etapa do projeto buscar-se-á avaliar a segurança e a eficácia do extrato EPP-AF® e de seus componentes isolados em modelo 
experimental murino de artrite reumatoide de forma a nortear futuros estudos pré-clínicos e clínicos para o tratamento dessa doença e também de outras doenças 
inflamatórias e autoimunes. 
Como objetivos específicos propomos:
1- Obtenção e Caracterização do Extrato de própolis verde EPP-AF®.
2- Avaliação da segurança do 
extrato de própolis verde EPP-AF® e componentes isolados in vitro.
3- Avaliação da eficácia do extrato de própolis verde EPP-AF® e seus componentes isolados em 
modelo experimental murino de artrite.
4- Avaliação da eficácia do extrato de própolis verde EPP-AF® e seus componentes isolados em modelos experimentais murinos 
de Psoríase, Encefalomielite Autoimune Experimental (EAE) e Asma.	Metodologia:	A composição do “blend” de própolis “in natura” utilizado para a obtenção do extrato 
de própolis será realizado conforme Berretta, et al., 2012. A caracterização do extrato será realizada por parâmetros físico-químicos como: características sensoriais, 
determinação de extrato seco, compostos flavonoides e fenólicos (espectrofotometria), conforme preconizado pelo RTIQ (Instrução n. 3, de janeiro de 2001 - MAPA), 
além da identificação e quantificação dos marcadores por CLAE. Toda a análise cromatográfica será realizada em parceria com a empresa Apis Flora Ltda.
Para a avaliação 
da segurança do Extrato EPP-AF® in vitro serão utilizados Macrófagos derivados da Medula Óssea (BMDMs) diferenciados in vitro a partir de células tronco extraídas do 
fêmur de camundongos conforme Marin et al., 2010. Os ensaios de citotoxicidade serão realizados pelo método direto MTT, pela avaliação da atividade da enzima lactato 
desidrogenase (LDH) liberada pelos BMDMs que forem danificados e pela verificação da formação de poro na membrana celular de BMDMs após pré-estímulo das 
culturas com os extratos e biocompostos. 
Para avaliação da eficácia do Extrato EPP-AF® serão utilizados dois modelos murinos de indução de artrite: 1- por zimozan, o 
qual permite uma avaliação rápida da inflamação gerada no local do tratamento e 2- pelo modelo colágeno tipo II (CIA). Os animais serão tratados com o extrato de 
própolis EPP-AF®, por via oral, pela água ingerida ou por gavagem, com diferentes concentrações. Os tratamentos serão feitos antes e/ou após a indução da artrite nos 
animais. Serão incluídos grupos controles como: sadios ou com artrite tratados com salina ou medicamento referência. 
Os modelos de psoríase, EAE e de asma serão 
realizados conforme padronização já estabelecida no laboratório de dor e inflamação do Departamento de Farmacologia, em parceria com o Professor Dr. Thiago M. 
Cunha. 
Todos protocolos envolvendo animais de experimentação serão realizados conforme normas éticas vigentes no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 
São Paulo, CEUA (Comissão de Ética no Uso de Animais), número 18/2015 (já aprovado).
Viabilidade técnica e econômica:
A citocina IL-1β é considerada um dos 
elementos centrais na patologia da AR e outras doenças inflamatórias pois é uma importante mediadora da resposta inflamatória, atuando no recrutamento, proliferação 
e morte de células do sistema imune. A produção da forma biologicamente ativa da IL-1β requer a sua clivagem, principalmente, pela protease caspase-1 que, por sua 
vez, é gerada somente pela ativação dos inflamassomas. Os inflamassomas são plataformas moleculares formadas no citoplasma da célula em resposta a sinais de 
estresse, toxinas e infecções microbianas. Atenção especial tem sido dada ao inflamassoma composto pelo receptor NLRP3, pois diferentes estudos têm demonstrado que 
mutações presentes nesse receptor são responsáveis por desregular a produção de IL-1β, contribuindo assim para o desenvolvimento de diversas doenças 
autoimunes.
Nesse contexto, é importante destacar que o envolvimento do inflamassoma de NLRP3 e o aumento exacerbado da produção de IL-1β com a 
susceptibilidade ao desenvolvimento de AR é um dos principais indicativos de viabilidade técnica do presente projeto, uma vez que já foi demonstrado o efeito do extrato 
de própolis verde EPP-AF® em inibir esse inflamassoma e consequentemente a secreção de IL-1β (Hori, et al., 2013). 
Atualmente, a AR ainda não apresenta um 
tratamento efetivo. O alicerce deste tratamento se dá basicamente pela combinação de anti-inflamatórios não-esteroidais, corticosteroides, analgésicos narcóticos e 
outros medicamentos modificadores do curso da doença (DMARDs). No Sistema Único de Saúde (SUS), o acesso aos DMARDs para o tratamento da AR é feito pelo 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), anteriormente denominado Programa de Medicamentos de Dispensação Excepcional/Alto Custo (PMAC). 
Em 2007, a AR foi a quarta doença de maior impacto orçamentário, consumindo 10,4% dos recursos. A média de gasto por paciente é em torno de R$ 78.000,00 por 
ano.
Vale lembrar que os altos custos apontados acima decorrem apenas do gasto com medicamentos, excluindo-se despesas médicas e hospitalares, perdas da 
produtividade pessoal e pagamento de aposentadorias por invalidez devido à perda da capacidade laboral de alguns pacientes. Outro ponto que merece destaque é o fato 
de todos esses medicamentos serem importados, contribuindo assim sobremaneira com o déficit da balança comercial de medicamentos do Brasil. Vale a pena ressaltar 
também que além do alto custo de tratamento, os medicamentos utilizados para o tratamento da doença apresentam limitada aderência devido aos significativos efeitos 
adversos causados. 
Nesse cenário, o extrato de própolis verde surge como possível estratégia terapêutica. Economicamente, a substituição de tratamentos dispendiosos, 
longos e com efeitos colaterais acentuados por um medicamento efetivo, de baixo custo e sem efeitos adversos, trará grande economia ao sistema SUS e, principalmente, 
uma melhor resposta terapêutica dos usuários.
Resultados esperados:
Outros estudos envolvendo o extrato de própolis EPP-AF® já demonstraram o seu papel anti-
inflamatório e imunomodulador. Além disso, dados preliminares nos mostraram que o tratamento de camundongos com 150mg/kg do extrato de própolis verde EPP-
AF®, 1 hora antes da indução de artrite, pelo modelo de zimozan, resultou em uma diminuição significativa no recrutamento de neutrófilos para a articulação do joelho 
dos animais, sugerindo fortemente o potencial do projeto atingir os objetivos aqui propostos.


Lattes: http://lattes.cnpq.br/3097029604688466

quinta-feira, 12 de abril de 2018 Página 44 de 234



Centro de SaúdePROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2018 ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO

PESQUISADOR(A): Ricardo Augusto Barbieri
Plano de trabalho vinculado ao curso: Educação Física

@: rab@usp.br

PROJETO: Associação entre testes de avaliação aeróbia e anaeróbia com o desempenho no jogo de futsal


Cronograma:
CRONOGRAMA DETALHADO EM TÓPICOS 	• Fevereiro/2018: Inicio das atividades; Realização de revisão da literatura; Definição do cronograma das atividades com os 
diretores e comissão técnica da equipe profissional de futsal;	• Março/2018: Revisão de literatura; Envio do comprovante de aprovação do projeto no Comitê de Ética; 
Padronização dos procedimentos; Apresentação do projeto para os atletas; Preenchimento do formulário de aplicação à Lei do bem; Envio de relatório mensal com as 
atividades do mês anterior;	• Abril/2018: Padronização dos procedimentos; Coleta de dados piloto com atletas amadores; Familiarização dos atletas com os 
procedimentos; Envio de relatório mensal com as atividades do mês anterior;	• Maio/2018: Início das coletas de dados; Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa 
da Estácio; Realização da Palestra “Métodos diretos e indiretos para avaliação de atletas de futsal”; Envio de relatório mensal com as atividades do mês anterior; 	• 
Junho/2018: Coletas de dados; Início do Processamento dos dados; Envio de relatório mensal com as atividades do mês anterior;	• Julho/2018: Processamento dos 
dados; Início da elaboração do 1º trabalho para publicação externa; Envio de relatório mensal com as atividades do mês anterior;	• Agosto/2018: Processamento dos 
dados; Submissão do 1º trabalho para publicação externa; Envio de relatório mensal com as atividades do mês anterior;	• Setembro/2018: Processamento dos dados; 
Início da elaboração do projeto de pesquisa para submissão a órgãos de fomento ou empresas privadas; Envio de relatório mensal com as atividades do mês anterior;	• 
Outubro/2018: Processamento dos dados; Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas privadas; Envio de relatório mensal com as atividades do 
mês anterior;	• Novembro/2018: Início da elaboração do 2º trabalho para publicação externa; Realização do Workshop “Métodos específicos de avaliação de atletas de 
futsal”; Envio de relatório mensal com as atividades do mês anterior;	• Dezembro/2018: Submissão do 2º trabalho para publicação externa; Início da elaboração do 
Relatório Final; Envio de relatório mensal com as atividades do mês anterior;	• Janeiro/2019: Elaboração do Relatório Final; Envio de relatório mensal com as atividades 
do mês anterior;

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
O jogo Futsal é caracterizado por esforços intermitentes de alta intensidade com demandas energéticas mistas (CASTAGNA et al., 2009; DOGRAMACI et al., 
2011). Portanto, os testes fisiológicos são comumente usados para avaliar o resultado do treinamento e às vezes usados no processo de treinamento para prescrever a 
carga da sessão de treinamento (IMPELLIZZERI et al., 2005; MILOSKI et al., 2016). Além disso, conhecer as demandas físicas na partida e sua relação com perfil fisiológico 
do atleta é um fator chave para melhorar as estratégias de treinamento e preparação durante a temporada de treinamento (CARLING et al., 2008).
  A avaliação dos 
parâmetros de capacidade aeróbia é tradicionalmente realizada por meio de testes em laboratório, testes em campo não específicos para o futsal (CASTAGNA et al., 2007 
e 2009; DITTRICH et al., 2011; PEDRO et al., 2013 WILKE et al., 2016; SOARES-CALDEIRA et al., 2014), ou testes em campo específicos para o jogador de futsal (BARBERO 
ALVARÉZ et al., 2005; DITTRICH et al., 2011). No entanto, a especificidade do padrão motor (por exemplo, controle de bola, mudanças de direção) não são considerados 
nestes protocolos tradicionais. Além disso, estes protocolos tradicionais não são atraentes para as avaliações dos atletas (HOFF et al., 2002). Com base nisso, Barbieri et al. 
(2017), propuseram um teste de campo em um circuito específico para jogadores de futsal que leva em consideração o padrão motor do jogo para avaliar os parâmetros 
aeróbios e anaeróbios dos atletas. Porém, a associação dos parâmetros fisiológicos com o desempenho no jogo, ainda não é conhecido para atletas de futsal. 


OBJETIVOS
O objetivo do estudo será verificar a relação entre os parâmetros aeróbios e anaeróbios obtidos em teste no laboratório e no campo específico para futsal 
com a performance no jogo de futsal de jogadores profissionais. Além disso, pretendemos verificar a validade ecológica do teste específico para futsal proposto por 
Barbieri et al. (2017) com a partida oficial. 
METODOLOGIA COM INDICAÇÃO DE ETAPAS
Etapa 1: Recrutamento dos atletas. Doze jogadores de futsal profissionais de 
uma mesma equipe afiliada à Confederação Brasileira de Futsal serão recrutados. 
Etapa 2: Teste incremental no laboratório. O teste incremental de corrida de em 
esteira motorizada será iniciado a 10 km.h-1 com incrementos de 1 km.h-1 a cada 3 min até a exaustão do atleta. A produção de oxigênio e de dióxido de carbono será 
monitorada por meio de um ergospirometro. Amostras de sangue serão coletadas do lóbulo da orelha para análise da concentração de lactato no sangue. 
Etapa 3: Teste 
no campo específico para futsal. Os parâmetros aeróbicos e anaeróbicos serão avaliados através de um teste de lactato mínimo num circuito específico para o futsal 
proposto por Barbieri et al. (2017). O teste será realizado na quadra de jogo e consistirá, em primeiro lugar, em uma indução específica de acidose através do teste de 
sprints repetidos (RAST) (ZACHAROGIANNIS et al., 2004; ZAGATTO et al., 2009; ANDRADE et al., 2013), e oito minutos após a indução específica de acidose, iniciará um 
teste progressivo no circuito de Futsal com uma intensidade inicial de 6,0 km.h-1 e incremento de 1,0 km.h-1 a cada três voltas no circuito até exaustão do jogador. Serão 
colhidas amostras de sangue (lóbulo da orelha de 25μL) 3, 5 e 7 minutos após o RAST e ao final de cada estágio na fase progressiva para avaliação da concentração de 
lactato no sangue. 
Etapa 4: Analise do sangue e determinação dos parâmetros aeróbios e anaeróbios. O VO2max será assumido como a maior média de VO2 obtida nos 
últimos 30s do teste incremental, e a velocidade correspondente ao VO2max (vVO2max) será assumida como a maior velocidade alcançada.
Os pontos do [La-] de cada 
passo e intensidade serão ajustados por modelo bissegmentado e o limiar anaeróbio será assumido como a intensidade correspondente à interseção de duas regressões 
lineares.
Etapa 5: Jogo Simulado. Após um período mínimo de 48h de descanso, será realizada uma partida simulada que consistirá em dois tempos de 20 minutos com 
10 minutos de intervalo. Cada tempo será dividido em dois períodos de 10 minutos com 5 minutos de descanso entre os períodos. Os atletas jogarão o tempo todo (40 
min) e o sistema de jogo e o objetivo propostos serão os mesmos.
Etapa 6: Jogo Oficial. Uma partida oficial da Liga Paulista de Futsal 2018 será monitorada.
Etapa 7: 
Rastreamento automático do jogo simulado e oficial. Duas câmeras de vídeo ajustadas a uma frequência de 30 Hz utilizadas para gravação do jogo. Os procedimentos 
cinemáticos serão realizados através do software DVIDEOW. Usando algoritmos específicos para MATLAB® serão calculados individualmente os padrões de tempo-
movimento dos atletas: distância percorrida, distância por minuto, pico de velocidade, velocidade média, número de sprints e porcentagem de distância percorrida em 
alta intensidade (acima de 15,5 km.h-1).
Etapa 8: Análise Estatística. Os resultados serão apresentados como média ± desvio padrão. A normalidade será verificada pelo 
teste de Shapiro-Wilk. As diferenças nos padrões de tempo-movimento entre o jogo simulado e oficial e entre o teste de laboratório e de campo serão analisadas usando 
Teste t para medidas dependentes. As associações entre as variáveis serão avaliadas utilizando a correlação de Pearson. (p <0,05).
VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA
Todos os equipamentos e custos ao longo do plano de trabalho serão custeadas pela equipe profissional de futsal, como troca pelo suporte fisiológico que 
será oferecido ao longo do ano pelo pesquisador responsável do plano de trabalho.
RESULTADOS ESPERADOS
Embora exista alguns testes em campo específico para os 
jogadores do futsal, estes testes não levam em consideração as demandas técnicas da partida. Portanto, esperamos que o teste de avaliação específico para o futsal 
(BARBIERI et al., 2017) apresente melhores associações com o desempenho no jogo em comparação com o teste em laboratório.
Assim, uma melhor compreensão da 
relação entre o teste de laboratório e o teste de campo específico para os jogadores de futsal com desempenho na partida será uma informação valiosa para os 
treinadores, para avaliar o resultado do treinamento, prescrever sessão de treinamento específica e monitorar as adaptações ao longo da temporada. Ainda, esperamos 
encontrar uma validade ecológica do teste de específico no campo.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4953476481075805
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PROJETO: ANÁLISE DOS INDICADORES FÍSICOS EM EQUIPES DE FUTEBOL: desenvolvimento e validação de um protocolo de avaliação em situação de 
jogo reduzido

Cronograma:
Em todos os meses (a partir de Março) será elaborado um relatório com a descrição das atividades realizadas no mês anterior.
Fevereiro a Abril/18: Busca sistemática na 
literatura, leitura, fichamento e cadastramento de artigos relacionados Estudo 1;
Maio a Julho/18: Redação e submissão do Estudo 1; 
Agosto e Setembro/18: Realização 
de estudos piloto, para encontrar e solucionar dificuldades logísticas e metodológicas para o Estudo 2;
Outubro a Dezembro/18: Coleta de dados do Estudo 2;
Janeiro e 
Fevereiro/19: Redação e submissão do Estudo 2.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução

Cientistas do esporte e analistas de desempenho têm utilizado principalmente duas abordagens de análise do desempenho físico no futebol (AQUINO et al., 
2017): fora do contexto de jogo e durante os jogos. Tradicionalmente, essas análises fora do contexto de jogo recorreram aos testes laboratoriais. No entanto, em busca 
de maior especificidade, surgiu-se uma tendência emergente concentrada em torno dos testes de campo, ligados a atenderem as demandas físicas específicas do jogo de 
futebol, nomeadamente testes de resistência específica, salto vertical, habilidades de sprints repetidos e sprint de 30 m (AQUINO et al., 2016).
Entretanto, a literatura 
científica sugere que para serem válidos, os testes fora do contexto de jogo devem apresentar validade ecológica, i.e., uma relação próxima entre os resultados destes 
testes e o desempenho físico durante o jogo competitivo. Para o melhor entendimento dessa temática, nosso grupo de pesquisa está em fase de realização de uma 
revisão sistemática (Estudo 1). Até o momento, um total de 13617 estudos foram inicialmente identificados, mas apenas 4251 títulos e resumos foram selecionados 
elegíveis, dos quais 21 estudos foram considerados na amostra. A amostra resultante (857 participantes: 830 homens e 27 mulheres) compreendem 594 jovens e 263 
jogadores profissionais de futebol. Testes em laboratório e em campo foram as avaliações que apresentaram maior validade ecológica (correlação moderada a muito 
grande). No entanto, as diferenças metodológicas entre estudos dificultam as comparações diretas.
Contudo, os testes de laboratório e de campo supracitados são 
realizados em ambiente fechado, sem a presença de colegas de equipe e opositores. Assim, a elaboração de testes físicos que abordem a interação entre aspectos físicos, 
técnicos e táticos é um desafio para pesquisas futuras no futebol.

Objetivos e Resultados Esperados
Como objetivo geral, o presente projeto de investigação pretende 
verificar a validade e reprodutibilidade de um protocolo de avaliação do desempenho físico no futebol em situação de jogo reduzido.		De maneira específica:	• 
Comparar o desempenho físico obtido durante o protocolo proposto entre as diferentes categorias de formação (sub-11; sub-13; sub-15; sub-17; sub-20). A hipótese é de 
que a distância total percorrida em atividades de alta intensidade, assim como em altas acelerações e desacelerações, tenha um aumento progressivo ao avançar das 
idades cronológicas;	• Relacionar e comparar o desempenho físico durante o protocolo proposto com o desempenho físico durante jogos competitivos. A hipótese é de 
que exista associação e concordância entre o desempenho físico durante o protocolo proposto e o desempenho físico durante os jogos competitivos;	• Reaplicar o 
protocolo proposto e relacionar/comparar o desempenho físico obtido nas duas aplicações. Hipotetiza-se que exista associação e concordância entre os resultados dos 
testes e re-testes e na comparação estatística não sejam evidenciadas diferenças significantes.

Metodologia

Todos os procedimentos de serão realizados de acordo 
com as diretrizes éticas da Universidade local (Escola de Educação Física e Esporte, Ribeirão Preto - Brasil, número do protocolo CAAE: 
61884716.9.0000.5659).

Cronograma Detalhado

Em todos os meses (a partir de Março) será elaborado um relatório com a descrição das atividades realizadas no mês 
anterior.
Fevereiro a Abril/18: Busca sistemática na literatura, leitura, fichamento e cadastramento de artigos relacionados Estudo 1;
Maio a Julho/18: Redação e 
submissão do Estudo 1; 
Agosto e Setembro/18: Realização de estudos piloto, para encontrar e solucionar dificuldades logísticas e metodológicas para o Estudo 
2;	Outubro a Dezembro/18: Coleta de dados do Estudo 2;	Janeiro e Fevereiro/19: Redação e submissão do Estudo 2.			ESTUDO 1 – Título possível: “Are physical tests 
outside match context related to the running demands in soccer match-play? A systematic review”, a ser submetido na “The Journal of Strength and Conditioning 
Research” – Qualis A1		Dois pesquisadores realizarão separadamente a busca da literatura em Fevereiro e Março de 2018, sem restrição de ano, e sondando os seguintes 
bancos de dados: PubMed, Web of Science, SPORTDiscus e Google Scholar. A revisão sistemática será feita de acordo com as orientações do PRISMA. Em cada base de 
dados, o título, o resumo e as palavras-chave serão verificados separadamente quanto à relevância na primeira etapa de triagem. Na segunda etapa, os artigos de texto 
completo serão recuperados e considerados para inclusão. Finalmente, as listas de referência de artigos exploratórios incluídos serão selecionadas. Os seguintes 
descritores serão utilizados: “soccer” e “football”, cada um associado aos termos: “physical performance”, “field tests”, “laboratory tests”, “endurance tests”, “fitness 
assessment”, “match running performance”, “time-motion analysis”, “match analysis”, e “ecological validity”. 		ESTUDO 2 – Título possível: “Validity and reliability of a 6-
a-side small sided games for assessing physical performance in young soccer players”, a ser submetido na “International Journal of Sports Medicine” – Qualis A1 



Participantes
Por meio de um estudo piloto realizado pelo nosso grupo de pesquisa, será recrutada por conveniência uma amostra de 50 jogadores de futebol (sub-11 
[n=10]; sub-13 [n=10]; sub-15 [n=10]; sub-17 [n=10]; sub-20 [n=10]). Com esse número amostral garante-se uma potência estatística de 0,80 com um alfa de 5% 
(software G*Power - Dusseldorf, Germany). 

Procedimentos 
Os procedimentos para validação do protocolo proposto seguirá três estágios:

1º Estágio - Para análise 
do desempenho físico em jogo será aplicado o protocolo proposto (Goleiro + 5 vs. 5 + Goleiro) em todos os 50 jogadores supracitados. O tempo de jogo será de seis séries 
de seis minutos com 90 segundos de recuperação ativa entre cada série. A análise do desempenho físico no jogo proposto será recorrida a tecnologia GPS (Sports®, 
QSTARZ, modelo BT-Q1300ST, 5 Hz, Taipei, Taiwan). A análise da distância total percorrida (m), da velocidade média/máxima (km.h-1) e das distâncias totais percorridas 
em oito faixas de velocidade (AQUINO et al., 2017) serão calculadas em ambiente Matlab (MathWorks, Natick, EUA).

2º Estágio - Após 72 horas da aplicação do jogo 
proposto no Estágio 1 serão selecionados de maneira randomizada três grupos etários. Cada grupo de idade será submetido a um jogo competitivo para verificação das 
possíveis associações entre o desempenho físico obtido no protocolo proposto e o desempenho físico no jogo competitivo.

3º Estágio - Para verificação da 
reprodutibilidade, após 72 horas da aplicação dos jogos competitivos, serão selecionados de maneira randomizada três grupos etários para serem submetidos novamente 
ao protocolo proposto no Estágio 1. 

Análises Estatísticas
As análises estatísticas serão realizadas no software IBM® SPSS® Statistics para Windows, versão 22.0 (IBM 
Corporation©). A normalidade dos dados será testada pelo teste de Shapiro-Wilk. Estágio 1: será comparado o desempenho físico obtido no protocolo proposto entre as 
categorias de formação por meio da ANOVA one-way. Além disso, a chance quantitativa de aumento/positivo ou redução/negativa das variáveis será interpretada 
qualitativamente como: ≤ 1% almost certain not, ˃ 1–5% very unlikely, > 5–25% unlikely, > 25–75% possibly, ˃ 75–95% likely, ˃ 95–99% very likely, ˃ 99% almost certain. 
Estágio 2: serão realizadas associações entre o desempenho obtido no protocolo proposto e o desempenho físico durante os jogos competitivos, por meio da correlação 
de Pearson. Estágio 3: será utilizado o teste-t para medidas repetidas, a correlação de Pearson e o método Bland-Altman para análise da reprodutibilidade do 
desempenho físico obtido no protocolo proposto. O nível de significância será pré-fixado em 5%.

Viabilidade Técnica e Econômica
Nosso grupo de pesquisa obteve 
recentemente a aquisição de 12 placas GPS, instrumento que será utilizado para realização de todo o plano de trabalho apresentado, o que indica nenhum gasto 
econômico adicional. Além disso, a presente proposta contará com uma equipe de pesquisa expertise na temática apresentada, facilitando a discussão dos 
dados.

Referências
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PROJETO: POR TRÁS DA FARDA TEM GENTE! MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DE POLICIAIS MILITARES DA 11ª REGIÃO DE POLÍCIA 
MILITAR (11ª RPM) DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Cronograma:
MÊS/2018 ATIVIDADE
FEV Reunião com o comandante da 11ª RPM
FEV Reunião com os comandantes dos batalhões de (Palhoça, Biguaçu, São José e Santo. 
Amaro)
MAR Agendar aplicação coletiva em cada batalhão
ABR Palestras de sensibilização com policiais
MAI
JUN Aplicar os instrumentos coletivamente
AGO Tabular 
as informações coletadas
AGO Analisar as informações coletadas
SET
OUT Confecção de artigo científico 
NOV Revisão de artigo da pesquisa
NOV Apresentar pesquisa 
Seminário Pesquisa
DEZ Envio de artigo para publicação



Descrição do Plano de Trabalho



PROJETO DE PESQUISA

1. IDENTIFICAÇÃO
1.1. Pesquisadora: Drª Edelu Kawahala
1.2. Local de desenvolvimento do projeto: 11ª Região de Polícia Militar (11ª RPM) do 
Estado de Santa Catarina 
1.3. Período de realização: Fevereiro de 2018 a janeiro de 2019.
1.4. População-alvo: policiais militares da 11ª RPM. 

2. PROBLEMA: 
O 
policial militar atua com maior frequência com riscos de violência e criminalidade com os quais a sociedade atualmente convive. Certamente a profissão do policial militar 
envolve diferentes riscos psicossociais, sendo estes expostos ao risco de morte e de desgaste físico e mental em suas atividades profissionais (SOUZA & MINAYO, 2005). 
Assim, este trabalho visa responder a pergunta de como está a saúde mental do policial militar da 11ª RPM? 

3. OBJETIVOS: 
Geral: Caracterizar a saúde mental de 
policiais militares atuantes na 11ª RPM.
Específicos: 1.identificar níveis de saúde mental; 2. Associar indicadores de saúde mental com aspectos organizacionais; 3. 
Possibilitar ao comandante da 11ª RPM a descrição da saúde mental dos policiais militares de sua região. 

METODOLOGIA: 
Participarão da pesquisa, policiais militares 
da 11ª RPM. A pesquisa será de forma descritiva e de corte transversal. Serão aplicados, coletivamente, dois instrumentos: 1 (um) de saúde mental SRQ-20 e 1 (um) 
Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho PROART. As aplicações ocorrerão nos batalhões da 11ªRPM, em uma sala com luminosidade adequada e sem 
ruídos. Os dados coletados serão tabulados e descritos para a elaboração de ações sobre a saúde mental dos policiais militares, auxiliando em programas de prevenção e 
promoção dos policiais atuantes nesta região. 

4. CRONOGRAMA: A disposição das etapas para o desenvolvimento da pesquisa será:
MÊS/2018 ATIVIDADE
FEV 
Reunião com o comandante da 11ª RPM
FEV Reunião com os comandantes dos batalhões de (Palhoça, Biguaçu, São José e Santo. Amaro)
MAR Agendar aplicação 
coletiva em cada batalhão
ABR Palestras de sensibilização com policiais
MAI
JUN Aplicar os instrumentos coletivamente
AGO Tabular as informações coletadas
AGO 
Analisar as informações coletadas
SET
OUT Confecção de artigo científico 
NOV Revisão de artigo da pesquisa
NOV Apresentar pesquisa Seminário Pesquisa
DEZ Envio 
de artigo para publicação


5. RESULTADOS ESPERADOS:

Espera-se ao final da pesquisa conseguir realizar um diagnóstico da situação de saúde mental dos policiais 
militares da 11ª Região de Polícia Militar (11ª RPM) do Estado de Santa Catarina. O resultado da pesquisa servirá de subsídios para a elaboração de projetos de prevenção 
e assistência em saúde mental ao policiais militares do estado de Santa Catarina, em conjunto com o setor de psicologia desta instituição!

6. Viabilidade Técnica e 
Econômica:
O projeto não apresenta custos e alguns recursos necessários serão subsidiados pela instituição parceira Policia Militar de SC.
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PROJETO: A SELETIVIDADE RACIAL NO DIREITO PENAL DECLARADO CATARINENSE: UMA ANÁLISE CRIMINOLÓGICA RADICAL DESMASCARADORA DO 
EMBRANQUECIMENTO GENOCIDA.

Cronograma:
1 – Fevereiro/Março/Abril – Desenvolvimento e revisão bibliográfica sobre Seletividade Penal;	2 – Maio/Junho –Levantamento de dados no Sistema de Informações 
Penitenciárias (INFOPEN) do Ministério da Justiça;	3 – Julho/Agosto – Análise dos dados oficiais coletados, revisão e apresentação parcial da pesquisa; 	5 – 
Setembro/Outubro – Pesquisa sobre estudos relacionados ao COPE e visita in loco;	6 – Novembro/Dezembro – Desenvolvimento e revisão bibliográfica.	7 – Janeiro – 
Revisão final e divulgação da pesquisa.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
Em face da falência do Direito Penal, enraizada desde sua concepção por sua visceral programação desigual que expõe sua crise genética, identificando-o 
como “embuste penal” (ZAFFARONI, 1991) e explicitada por suas ilusórias promessas e inversão funcional (ANDRADE, 2012), o aparato criminalizante e punitivista estatal 
se revela como instrumento desigual por excelência (BARATTA, 2011). 
Isto por que, ao contrário do que sua discursividade prega, o Direito Penal opera, 
sistematicamente, pela lógica da seletividade que se apresenta de diversas formas e modos. Dentre suas seleções, cumpre salientar, neste momento, a criminalização 
secundária, a seletividade que inicia o processo de criminalização e resulta em nossa população carcerária, impulsionada, também, pelo racismo, pois, países estruturados 
no racismo demandam um sistema de controle racial/social como condição da sua manutenção e existência, programando racialmente seus instrumentos de opressão e 
violência. Um complexo relacional simbiótico que delimitou a democracia no interior da escravidão transvestida de abolição, na qual seus “detritos” foram destinados à 
destruição (MBEMBE, 2014, p. 149).
Destarte, a singularidade racial brasileira se inicia com a construção do maior, mais duradouro e mais importante sistema 
escravagista do mundo, caracterizado pelo genocídio, resultado natural do racismo, que não se limita ao extermino físico da população negra, mas do “Ser negro” 
(NASCIMENTO, 1978) que alinhavou a “ninguendade” (RIBEIRO, 1995) à alma negra obstaculizando e negando a negritude, aniquilando a consciência política ontológica 
na construção das raças, enquanto fonte de conflitos, na maior parte da população brasileira, mantida passiva sob a falsa “democracia racial”. 	Em termos genocidas, o 
sul do Brasil foi imprescindível para a “desafricanização” do país pós-abolição, quando Santa Catarina recebeu um grande contingente de povos europeus a partir da 
política pública de branqueamento, dotada de subsídios estatais para travessia oceânica e doação de terras para branquear o país. Nossa colonização massiva pela “raça 
superior e desenvolvida” nos transformou na “Europa brasileira”, onde a população branca superou a população ex-escravizada.	Nesse período, o sistema punitivista 
brasieliro, de viés doméstico (BATISTA, N. 2002), resultante do paradigma objetificante fundado no sonho senhorial (FANON, 1968, p. 39), ultrapassou os limites 
fazendários seguindo os passos dos ex-escravos (tática dos capitães do mato), com fins de manter a ordem e a estrutura intacta em meio ao caos racial provocado pela 
ruptura do sistema de controle legal escravagista.
Contexto que impôs uma cisão em nosso Direito penal: ao lado do Direito penal declarado para os cidadãos (alicerçado 
no Direito Penal do fato construído às luzes do Classicismo), o Direito penal paralelo para os “sub-cidadãos” (legitimado no Direito Penal do autor construído por 
Lombroso a partir do paradigma racial-etiológico), que por sua vez, situa seu fundamento na periculosidade que exala dos corpos negros, um sistema outrora como 
“subterrâneo” que aqui jamais se ocultou.	Hodiernamente, a programação racista de nosso sistema de controle racial/social é demonstrada, no Direito penal declarado, 
pelos dados oficiais do Sistema de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça (InfoPen) que expõem a “clientela” da 3ª maior população encarcerada do mundo, 
identificada racialmente de antemão enquanto o racismo permanece inominável e sem relação alguma com o encarceramento (negro) em massa: pretos e pardos 
(segundo o IBGE) representam, até junho de 2014, 67% da população encarcerada, o que significa que dois em cada três presos são negros. Em que pese a demonstração 
inequívoca da programação racial do nosso sistema de controle racial-social, os dados são bem maiores, pois, a política de branqueamento nacional se complementa com 
a redução histórica dos dados oficiais para refletir a “desafricanização” tão desejada, mesmo que esta seja apenas uma imagem ilusória. Esta manipulação dos dados é 
encontrada em nosso sistema prisional, e é essa mascara que objetivamos retirar.
A periculosidade etiológica orienta a criminalização secundária através de dogmas 
racistas manipuladas por um Judiciário racista, (re)legitimados no interior de uma política criminal de drogas pautada pela neutralização do inimigo construído 
racialmente, fundamentando quase a totalidade das condenações ou mesmo das prisões cautelares que representam 40% (quarenta por cento) das prisões.
O Labelling 
Approach e a teoria do etiquetamento, orientadas pelo realismo marginal racial, desmontam o discurso raso promovido e mantido pelos dogmas jurídicos-criminológicos, 
demonstrando a programação racista de um país estruturado racialmente que, em Santa Catarina, resta mascarada pela ideia que nossa população, intra e extramuros, é 
preponderantemente branca.
A seletividade penal, aliada à política de branqueamento da população, fundamentam a omissão ou alteração dos registros dos presos que 
ingressam no sistema penitenciário catarinense, em termos raciais. Nesse sentido, o(a) funcionário(a) responsável pelo cadastramento ou esquece-se de responder ao 
quesito raça, contido no cadastro, ou, não raras vezes, identifica indivíduos negros como pardos, ou mesmo branco, ideário resultante do colorismo e da democracia 
racial” que pulveriza e ignora a questão racial como radical em nosso solo.	OBJETIVOS	Objetivo Geral:	Pesquisar a seletividade racial/penal no Direito Penal Declarado 
brasileiro.
Objetivos Específicos:
Estudar a seletividade racial/penal no Direito Penal Declarado catarinense a partir da população encarcerada no Complexo Penitenciário 
do Estado (COPE), situado no município de São Pedro de Alcântara/SC.
Levantar os dados raciais do registro da administração do Complexo Penitenciário do Estado 
(COPE), no município de São Pedro de Alcântara/SC;
Analisar os critérios objetivos e subjetivos adotados para o preenchimento do cadastro do preso no momento de seu 
ingresso no Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara.	METODOLOGIA	1 – Pesquisa teórica sobre a seletividade penal em sentido amplo, e específica sobre a 
criminalização secundária em nosso direito penal declarado;	2 – Levantamento de dados no Sistema de Informações Penitenciárias (INFOPEN), do Ministério da Justiça, 
para traçar o perfil da nossa “clientela” penal;	3 – Análise quantitativa, orientada por “raça”, “cor” e “origem”, dos dados do Sistema de Informações Penitenciárias do 
Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara;	4 – Levantamento de pesquisas relacionadas ao Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara;	5 - Pesquisa 
qualitativa sobre o modo de preenchimento do cadastro do preso no momento de seu ingresso no Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara;	6 – Confrontar e 
cruzar todos os dados coletados para verificar a seletividade racial/penal no direito penal declarado catarinense, podendo-se, então, confirmar ou negar as hipóteses 
traçadas.
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
Desde a década de 1970, a Criminologia Critica tem direcionado seus estudos à seletividade penal, resultando em um 
profundo acúmulo de teorias e dados. O interesse por estudos relacionados ao encarceramento tem levado vários pesquisadores, de diversas áreas do saber, a campo, 
para realizar pesquisas empíricas e coleta de dados. São estes estudos, realizados no Complexo Penitenciário do Estado (COPE), no município de São Pedro de 
Alcântara/SC, que irão fornecer os dados para que seja traçada a seletividade racial/penal em Santa Catarina.
A pesquisa será teórica, em sua maior parte, restando, 
apenas, a visita in loco para analisar por quem, e como, o cadastro em relação à “raça” e “cor” dos apenados são preenchidos. Portanto, o projeto é totalmente 
viável.
RESULTADOS ESPERADOS
Nossa hipótese é de que a seletividade racial também orienta as agências de controle formal em Santa Catarina, formando nossa 
clientela a partir da programação racista não de modo quantitativo, mas em termos de proporcionalidade entre as populações extra e intramuros. Pretende-se 
desmascarar e falsear os dados oficiais da população carcerária de São Pedro de Alcântara, demonstrando a política de branqueamento que tenta esconder nosso 
realismo marginal racial regional pelas características colonizadoras dos povos europeus que aqui se instalaram no pós-abolição.
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Resumo do Projeto

As primeiras declarações dos Direitos 
Humanos datam do século 18 e, desde então, assistimos, em nível global, ao avanço no reconhecimento dos valores básicos para a vida e a dignidade humanas. Como, 
também, ao aprimoramento dos instrumentos legais para desenvolver sociedades justas, igualitárias e democráticas. No Brasil o Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos e a Constituição de 1988 são considerados documentos muito importantes nessa questão. A Carta Magna estabelece, por exemplo, que são objetivos 
fundamentais da República “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” e “promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.		Porém, entre o que está no papel e a realidade há uma grande distância. É verdade que 
avançamos na consolidação do Estado democrático nos últimos anos. E que hoje podemos discutir questões como os mortos e desaparecidos na época do regime militar. 
Ao mesmo tempo, registramos o aumento de homicídios, números indecentes de violência doméstica, violência policial, crimes homofóbicos, racismo, ações que 
representam um retrocesso na busca da liberdade e respeito às diferenças individuais, grupais, de coletivos. É necessário pensar a escola como a continuidade do lugar 
em que se vive e exerce os Direitos Humanos e a cidadania dentro e fora da escola.


Objetivo Geral
Destacar o papel estratégico da educação em direitos humanos 
para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, enfatizando a construção de uma sociedade justa e equitativa. Que no desenvolvimento de ações de educação 
em direitos humanos pelo poder público e pela sociedade civil, por meio de ações conjuntas se possa efetivar os compromissos internacionais e nacionais com a educação 
em direitos humanos. Para tanto, se faz necessário estimular a cooperação na implementação de ações de educação em direitos humanos, através da transversalidade de 
educação em direitos humanos nas políticas públicas, estimulando o desenvolvimento institucional e interinstitucional das ações previstas no PNEDH nos mais diversos 
setores (educação, saúde, comunicação, cultura, segurança e justiça, esporte e lazer, dentre outros).


Objetivos Específicos 
Situar os Conceitos Centrais sobre Direitos 
Humanos;
Reconhecer a Problematização dos Direitos Humanos na Contemporaneidade;
Estimular a Educação e Direitos Humanos ;
Perceber o Papel da Educação e da 
Escola para a Conquista dos Direitos Humanos.


Metodologia (resumo)
A pesquisa será bibliográfica; obviamente faremos uso de distintas bibliografias que retratem 
sobre o tema em questão, as quais lhe servirão de coleta de dados. 


Justificativas
No início do século XXI, com a concretização dos instrumentos internacionais de 
Direitos Humanos incorporados ao ordenamento jurídico, o incremento da sensibilidade e do conhecimento sobre os assuntos globais por parte dos cidadãos (ãs) e a 
consolidação do modelo democrático de governo do país, a sociedade brasileira adquiriu mais mecanismos de participação popular e meios de reivindicar a defesa de 
seus direitos. Porém, ao mesmo tempo, é possível observar um esvaziamento do envolvimento da população nos espaços públicos e, por vezes, intervenções 
desqualificadas da comunidade nas instâncias de debate e deliberação das políticas públicas. Esses fatores aumentam a vulnerabilidade desses mecanismos de 
participação popular que ficam a mercê dos sistemas de manipulação dos interesses políticos e econômicos da elite.

Outros aspectos agravantes dessa conjuntura são o 
recrudescimento da violência, a degradação crescente da biosfera, a estigmatização de determinados grupos sociais construída com grande contribuição da mídia, a 
internacionalização dos conflitos sociais, o crescimento da intolerância étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, físico-individual, de gênero, de orientação 
sexual, entre outros. Nesse contexto, é possível constatar que embora tenhamos mais espaços para atuar em prol da justiça social e da promoção dos Direitos Humanos, 
isso não representa, necessariamente, ganhos para a sociedade brasileira.

Nesse sentido, faz-se necessário intensificar as estratégias de formação dos cidadãos(ãs) 
como sujeitos de direitos, capazes de exercitar o controle democrático das ações de Estado, como parte da educação para uma cultura democrática, com compreensão 
dos contextos nacional e internacional, dos valores da tolerância, da solidariedade, da justiça social, com vistas à sustentabilidade, inclusão e pluralidade. Essa diretriz 
também é expressa no Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos da ONU (2005) e do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 
(2006).				Orçamento:	Livros – R$ 500,00	Resultado Esperado do Projeto 		A pesquisa objetiva chamar a atenção para o cenário dos Direitos Humanos e Educação. Os 
projetos político-pedagógicos das escolas na atualidade entendem que ela teria uma função social importante: construir um projeto de sociedade que possibilite a 
participação dos indivíduos na produção da sua existência, como sujeitos de direitos, ativos na realidade que se constrói historicamente. Assim, além da preparação para 
a cidadania e para o trabalho, a função social da escola de hoje consistiria na formação de seus alunos para a convivência numa cultura de diversidade e de direitos. Nesse 
novo modelo de sociedade, que busca uma cidadania cada vez mais ampliada, temos que ser capazes de ser reflexivos.
Ser reflexivo implica realizar constantes 
autocríticas, de se tornar alguém individual e, ao mesmo tempo, que saiba viver em sociedade. Nesse sentido, a escola tem sido cada vez mais demandada e chamada a 
rever seu papel na complexa engrenagem social. 
Porém, algo precisa ser frisado: o ensino dos direitos humanos não passa somente pela transmissão oral do que se deve 
ou não ser feito. Passa, principalmente, pelo exemplo cotidiano daqueles que se propõem a serem os modelos que crianças e jovens devem seguir. 
Obviamente é o 
papel da escola problematizar temas históricos, sociais e culturais que levem os alunos a construir uma visão crítica do mundo.


Cronograma de Atividades

Início da 
execução do plano de trabalho 01/02/2018
Envio de relatórios mensais com as atividades do mês anterior 5º dia corrido de cada
mês. Início 
emvmarço/2018.
Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio abril e maio/2018
Data limite para submissão do 1º trabalho para publicação externa 
31/08/2018
Data limite para submissão do 2º trabalho para publicação externa 31/01/2019
Finalização da execução do plano de trabalho 31/01/2019
Envio do 
relatório Final
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PROJETO: Utilização da Lógica Fuzzy para Tomada de Decisão em Processos Produtivos e no Desenvolvimento de Produtos

Cronograma:
- fev até mar. 2018 - Realizar levantamento de material sobre indústria 4.0 e lógica fuzzy. / 
- mar. 2018 - Selecionar dois alunos para desenvolver atividade junto ao 
projeto e TCC. / 	- abr. até maio 2018 - Submeter resumo ao “Seminário de Pesquisa da Estácio”. / 	- abr. até maio 2018 - Desenvolver e Submeter artigo para publicação 
externa (Revisão bibliográfica (O Apoio da Lógica Fuzzy ao desenvolvimento da Indústria 4.0)) / 
- maio 2018 - Realizar palestra sobre indústria 4.0 e lógica fuzzy / 
- até 
jul. 2018 - Submeter projeto a órgão de fomento ou empresa privada / 
- ago. até dez. 2018 - Desenvolver e Submeter artigo para publicação externa (Protótipo para 
auxílio a tomada de decisão com fundamentos da Lógica Fuzzy) / 
- nov. 2018 - Realizar palestra sobre o protótipo / 
- jan. 2019 - Desenvolver e enviar o relatório final

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
A humanidade está em constante movimento e modificação, passando por diversas revoluções, dentre essas, tem-se as denominadas revoluções industriais. 
Desde os primórdios o ser humano buscou desenvolver métodos e técnicas para a execução das tarefas, que poderiam ser utilizadas para minimizar os esforços 
desprendidos, pelo fato principal de tal inquietação as revoluções industriais aconteceram e podem ser divididas em quatro momentos, sendo que estamos vivendo a 
quarta revolução.
A primeira revolução ocorreu principalmente devido a invenção da máquina a vapor e sua inicial utilização em indústrias têxteis, sendo criada na 
Inglaterra, país pioneiro e mundialmente conhecido naquele período pelo pioneirismo com as indústrias têxteis. Com a invenção da máquina a vapor, a indústria têxtil 
conseguiu produzir mais com menos esforços e posteriormente foi possível utilizar em outros setores.
A segunda revolução é marcada pela descoberta da energia 
elétrica, a utilização do petróleo como combustível e a linha de produção seriada.
A terceira revolução ocorreu posteriormente a segunda guerra mundial devido a 
grandes transformações na economia mundial, sendo que são mudanças que foram além do chão de fábrica, mas o fato principal foi devido a criação do controle lógico 
programado (CLP) que é responsável por realizar o monitoramento e controle de processos industriais.
Já a quarta revolução industrial, momento que vivemos, refere-se 
à capacidade das máquinas e produtos serem capazes de tomar decisões conforme a situação daquele exato momento, que é apresentada para a máquina ou produto, 
ocorrendo uma verdadeira revolução no que tange aos equipamentos presentes no chão de fábrica e nos produtos que utilizamos no nosso dia a dia. 
A quarta revolução 
industrial, que também é conhecida como a indústria 4.0, surgiu em 2011 na Alemanha. Conforme menciono por Costa (2017, p. 7) “O termo “Indústria 4.0”; “smart 
factory”; “intelegent factory”; “factory of the future” são termos que descrevem uma visão do que será uma fábrica no futuro (BAYGIN et al, 2016). Nesta visão, as 
fábricas serão muito mais inteligentes, flexíveis, dinâmicas e ágeis. Outra definição para “Smart factory” é uma fábrica que faz produtos inteligentes, em equipamentos 
inteligentes, em cadeias de abastecimento inteligentes (HUBA et al, 2016)”. A quarta revolução é movida por internet móvel, inteligência artificial, automação, a 
capacidade das máquinas aprenderem e a inteligência artificial. (SANTOS; MEDEIROS; MESSAGE; 2017; p.2)
No que tange a inteligência artificial tem-se diversos sistemas 
inteligentes, tais como: o sistema especialista, a rede neural artificial, o algoritmo genético, sistemas híbridos e a lógica nebulosa, também conhecida como lógica fuzzy.
A 
lógica fuzzy é a relacionada ao raciocínio incerto e impreciso, ligado diretamente ao processamento linguístico. De acordo com Shaw e Simões (1999) a lógica fuzzy é uma 
“técnica que incorpora a forma humana de pensar em um sistema de controle”, sendo que é um método de traduzir as expressões vagas, incertas e confusão em valores 
numéricos que podem ser compreendidos pelos computadores por meio do desenvolvimento de projetos de controladores fuzzy. 
São diversos os exemplos de aplicação 
de lógica fuzzy desde o seu surgimento, em 1965 por Lotfali Askar-Zadeh, tais como: desenvolvimento de serras automáticas para cortes de madeira, inserindo a 
experiência humana em um controlador fuzzy; produção de asfalto ou concreto de maneira automatizada, conseguindo obter a mesma qualidade; automatização das 
máquinas de lavar, sendo que algumas conseguem determinar o nível de água, temperatura e quantidade de sabão conforme o tipo de sujeira e tecido.
Assim, este 
trabalho tem o intuito de contribuir com o desenvolvimento do conhecimento sobre lógica fuzzy, buscando compreender a relação de tal método com a quarta revolução 
industrial e o desenvolvimento de protótipo que possa ser utilizado tanto para o ensino dentro da universidade como de apoio e exemplo de possível aplicação para a 
indústria.

Objetivo Geral:
Realizar imersão de conhecimento sobre Lógica Fuzzy com o intuito de aplicar em cenários de tomada de decisão por meio de 
desenvolvimento de protótipo, tanto em situações relacionadas a automatização de processos produtivos como de desenvolvimento de produtos, bem como apresentar 
o impacto da utilização do método para a indústria 4.0 (também é conhecida como a quarta revolução industrial). 

Objetivos Específicos:
Com o intuito de satisfazer o 
objetivo geral, tem-se os seguintes objetivos específicos:	• Realizar pesquisa do estado da arte sobre os trabalhos existentes que abordam a lógica fuzzy, com foco em 
conceitos teóricos e exemplos de aplicações;	• Compreender de maneira história as revoluções industriais tendo foco na situação atual da indústria 4.0 – conhecida 
também como a quarta revolução industrial;	• Desenvolver texto sobre a contribuição da lógica fuzzy ao desenvolvimento da indústria 4.0;	• Listar e selecionar as 
possíveis aplicações em potencial da lógica fuzzy em processos produtivos e no desenvolvimento de produtos;	• Criar o plano de desenvolvimento do protótipo 
selecionado, contendo o objetivo e os materiais necessários a serem adquiridos para a montagem do protótipo;	• Realizar orientações de “Trabalhos de Conclusão de 
Cursos” relacionados a lógica fuzzy e indústria 4.0 para alunos interessados ao tema;	• Submeter o projeto a órgão de fomento com o intuito de obter apoio financeiro 
para o desenvolvimento do protótipo;	• Realizar a disseminação do conhecimento adquirido por meio de duas palestras e dois artigos científicos.		Metodologia com 
indicação de etapas
Para o gerenciamento do projeto como um todo, serão utilizadas as boas práticas propostas pelo Project Management Institute (PMI), presentes 
principalmente no livro intitulado “Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)” que atualmente está na quinta edição, publicada em 2013. 
De acordo com o PMI (2013, p.1), o guia PMBOK ” [...]fornece diretrizes para o gerenciamento de projetos e define os conceitos relacionados com o gerenciamento de 
projetos. Ele também descreve o ciclo de vida de gerenciamento de projetos e seus respectivos processos, assim como o ciclo de vida do projeto”.	Dentre os conceitos 
estudado em gerenciamento de projetos, a Estrutura Analítica de Projetos (EAP) trata do “processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes 
menores e mais facilmente gerenciáveis” (PMI, 201, p.5)	Os pacotes de trabalho foram intitulados como:	1 – Realização de levantamento bibliográfico;	2 – Seleção e 
atuação dos orientados;	3 – Desenvolvimento dos artigos;	4 – Submissão do projeto à órgão de fomento;	5 – Desenvolvimento de relatório final. 	Para a “Realização de 
levantamento bibliográfico” será necessário a pesquisa e aquisição de livros, dissertações, teses e artigos. A “Seleção e atuação dos orientados” será realizada por meio de 
divulgação para os alunos finalistas de Engenharia de Produção, bem como por meio de encontros quinzenais. O “Desenvolvimento dos artigos” ocorrerá por meio de 
pesquisa bibliográfica, reflexão, aquisição de materiais para simulação e testes com o protótipo. Pretende-se realizar a “Submissão do projeto à órgão de fomento” para 
aquisição de materiais para simulação e será realizado o “Desenvolvimento de relatório final”.	Dessa maneira é possível fragmentar as entregas necessárias, que estão 
presentes dentro dos pacotes mencionados, com o intuito de alcançar o objetivo final do projeto.

Resultados esperados
Dentre os resultados esperados com o 
desenvolvimento deste projeto, tem-se:	• Levantamento bibliográfico com a evidência e a disponibilização de materiais relativos a definição, histórico, recomendações e 
aplicações no que tange a temática lógica fuzzy e a manufatura 4.0;	• Compilação de aplicações que já ocorreram e estão sendo desenvolvidas no que tange a lógica 
fuzzy;	• Aquisição e desenvolvimento de protótipo referente a tomada de decisão com a utilização da lógica fuzzy;	• Realização de orientações referente a lógica fuzzy 
em caso de orientandos interessados;	• Submissão do projeto à órgão de fomento;	• Realização de duas palestras referente a lógica fuzzy, indústria 4.0 e protótipo 
desenvolvido;	• Produção de artigos científicos.		Cronograma detalhado	- fev até mar. 2018 - Realizar levantamento de material sobre indústria 4.0 e lógica fuzzy. / 	- 
mar. 2018 - Selecionar dois alunos para desenvolver atividade junto ao projeto e TCC. / 	- abr. até maio 2018 - Submeter resumo ao “Seminário de Pesquisa da Estácio”. / 


- abr. até maio 2018 - Desenvolver e Submeter artigo para publicação externa (Revisão bibliográfica (O Apoio da Lógica Fuzzy ao desenvolvimento da Indústria 4.0)) / 
- 
maio 2018 - Realizar palestra sobre indústria 4.0 e lógica fuzzy / 
- até jul. 2018 - Submeter projeto a órgão de fomento ou empresa privada / 
- ago. até dez. 2018 - 
Desenvolver e Submeter artigo para publicação externa (Protótipo para auxílio a tomada de decisão com fundamentos da Lógica Fuzzy) / 
- nov. 2018 - Realizar palestra 
sobre o protótipo / 
- jan. 2019 - Desenvolver e enviar o relatório final.


Lattes: http://lattes.cnpq.br/5626211595179645

quinta-feira, 12 de abril de 2018 Página 50 de 234



Centro de Exatas e EngenhariasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2018 ESTÁCIO SANTA CATARINA

PESQUISADOR(A): Wagner de Sousa Santos
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: wagsousa16@gmail.com

PROJETO: Implementação de um software em aplicativo web para avaliar a transmissão de ruído rodoviário

Cronograma:
As atividades do projeto foram dividias por bimestres.

1º bimestre
Revisão bibliográfica dos principais modelos matemáticos para previsão do ruído rodoviário. 


Treinamento dos alunos voluntários que se interessarem em participar da pesquisa para realização da contagem de veículo e levantamentos de dados em campo. 


Elaboração dos questionários e tabelas de levantamento de dados em campo, além da escolho dos locais que serão analisados.

2º bimestre 
Submeter os resultados 
parciais do projeto para o Seminário de pesquisa da Estácio. 
Implementar os modelos matemáticos para estimar o ruído rodoviário. 
Realizar medições de NPS 
contagens de veículos prévias em campo para efeito de comparação com os modelos matemáticos implementados.

3º bimestre 
Submeter os resultados parciais do 
projeto para publicação externa. 
Realizar os devidos ajustes no processo de medições de NPS e contagens de veículos.
Submeter o projeto de pesquisa para órgão de 
fomento ou empresa privada .

4º bimestre
Realizar palestra na instituição abordando o tema de pesquisa do projeto. 
Apresentar os resultados do projeto para o 
Seminário de pesquisa da Estácio de Santa Catarina .

5ºbimestre
Submeter os resultados do projeto para publicação externa.

6º bimestre 
Elaborar o relatório final.


Descrição do Plano de Trabalho
Introdução

Com o desenvolvimento industrial e tecnológico, as várias fontes de poluição ambiental têm sido causadoras de danos ao ser humano e ao meio ambiente. 
A poluição sonora gerada pelo tráfego de veículos em vias urbanas atinge a população e interfere diretamente na sua qualidade de vida. Dados mais recentes da 
Organização Mundial da Saúde estimam que 10% da população mundial está exposta a níveis de pressão sonora que potencialmente podem causar perda auditiva 
induzida por ruído. Em aproximadamente metade destas pessoas o prejuízo auditivo pode ser atribuído ao ruído intenso. Devido ao fato da avaliação do ruído gerado 
pelo setor rodoviário por medições de níveis de pressão sonora (NPS) ser bastante onerosa, demandar bastante tempo e envolver uma logística significativa, torna-se 
necessário recorrer ao recurso mais disponível, que vem crescendo bastante nos últimos anos com o desenvolvimento da informática, que é o uso de softwares na 
Engenharia Civil, Ambiental e demais áreas. 		Objetivo geral		• Implementar um software em aplicativo web para avaliação do ruído rodoviário, baseando-se em 
modelos validados deste problema.		Objetivos específicos		• Realizar contagens de veículos em vias próximas aos espaços públicos na cidade de Florianópolis para 
estimar os NPS gerados próximos a estes por meio de modelos de ruído rodoviário.	• Implementar por meio de aplicativo web os principais modelos de previsão de ruído 
rodoviário.	• Elaborar uma interface amigável com o usuário para o software de avaliação de ruído rodoviário.	• Validar por meio de medições em campo de ruído 
rodoviário os NPS previstos pelos modelos implementados no software.

Metodologia

A metodologia para o desenvolvimento desta pesquisa contempla as seguintes 
etapas
Etapa 1/ Levantamento bibliográfico: Será feita uma revisão completa dos principais modelos de previsão do ruído rodoviário elaborados e publicados nos últimos 
50 anos em periódicos e eventos internacionais. Além disso, será feita uma análise de quais os principais parâmetros de entrada e saída abordados nestes modelos.
Etapa 
2 / Implementação dos modelos: Tendo sido feito o levantamento dos modelos matemáticos, com auxílio do software de aplicativo web, estes serão implementados, 
sendo elaborada interface gráfica amigável com usuário, ficando o software disponível para os alunos e profissionais da área poderem utilizar.
Etapa3/Contagem e 
medição em campo: Com os modelos implementados, serão feitas contagens de veículos e levantamento de outros parâmetros necessários (geometria da via, barreiras 
acústicas existentes, e outros) para a avaliação dos NPS em vias próximas a praças públicas da região da grande Florianópolis. Paralelo a isto, serão realizadas medições 
instantâneas de níveis de pressão sonora nestas. 


Viabilidade técnica e econômica

A análise técnica consistirá pela avaliação da capacidade de cada uma das etapas 
da pesquisa em atender os requisitos técnicos funcionais e operacionais estabelecidos no planejamento. Os relatórios terão portes bem diferentes: abordando desde a 
pesquisa bibliográfica até extensos dados baseados nos resultados das medições e dos valores obtidos por meio dos modelos matemáticos. Os recursos financeiros para o 
desenvolvimento da pesquisa contemplam os seguintes itens:

Item Preço Unitário(R$) Quant. Preço Total (R$)
Papel A4 (500 folhas) 30,00 2 60,00
Caneta 
esferográfica(50 un) 35,00 2 70,00
Prancheta 10,00 10 100,00
Medidor de NPS (Disponível na instituição) 
Licença do software x 1 2062,50
Valor final (R$) 
2632,50

Cabe ressaltar que com o auxílio financeiro proposto neste edital contempla todos os recursos previstos.

Resultados esperados

Por meio das contagens em 
campo do número de veículos, levantamento dos dados geométricos das vias próximas as praças públicas, e presença de elementos que servem como dados de entradas 
para os modelos de previsão de ruído rodoviário, combinado com as medições de NPS, será possível implementar e disponibilizar um software validado para a 
comunidade acadêmica e profissionais da área de Engenharia, funcionando com ferramenta de auxílio para a criação de estratégias de planejamento urbano da região 
metropolitana da Grande Florianópolis. Além disso, apartir dos resultados obtidos no projeto, serão geradas duas publicações em periódicos/eventos internacionais, 
elevando assim o nível de reconhecimento ao apoio a pesquisa por parte da instituição.
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PROJETO: Modelo de ensino híbrido: o estudo da tendência no ensino superior.

Cronograma:
Fevereiro e Março de 2018: Estudo bibliográfico (pesquisa, leitura e fichamento do material).
Abril e Maio de 2018: Construção do Referencial Teórico da pesquisa e da 
Introdução.
Junho de 2018: refinamento dos métodos de pesquisa e construção dos instrumentos de coleta de dados.
Julho e Agosto de 2018: aplicação dos 
instrumentos de coleta de dados: entrevistas, questionários, observação sistemática e pesquisa documental.
Setembro de 2018: transcrição de todas as entrevistas e 
compilação dos dados quantitativos.
Outubro de 2018: análise dos dados coletados.
Novembro de 2018: construção da seção de Análise dos dados. 
Dezembro de 2018: 
Desenvolvimento das conclusões da pesquisa.
Janeiro de 2019: Finalização da pesquisa (normalização e correção ortográfica) e submissões.

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO
A maneira como o conhecimento é criado, adquirido e compartilhado está sendo apresentada através de uma nova dinâmica na formação dos indivíduos 
na atual Era do Conhecimento (LENZI e LOPES, 2014).
Com isso, a formação dos indivíduos precisa acompanhar as mudanças constantes pelas quais passa a sociedade do 
conhecimento, fato este que vem desafiando as instituições de ensino, as quais atuam baseadas na transmissão de conhecimento, reflexo de uma cultura secular de 
educação (LENZI e LOPES, 2017).
Neste sentido, vem-se discutindo sobre a tendência da educação híbrida, considerada uma das dez maiores tendências da área do 
conhecimento (Graham, 2005), a qual já vem sendo usada em universidades dos Estados Unidos, como Harvard University e MIT, e timidamente vem sendo aplicada em 
algumas escolas e universidades no Brasil. Esta tendência, segundo Tori (2009), vem sendo nomeada de formas diferentes, sendo as principais delas Modelo Híbrido e 
Blended Learning. 
O Modelo Híbrido ou Blended Learning combina atividades presenciais e atividades educacionais a distância, realizadas por meio das tecnologias 
digitais de informação e comunicação (TDIC), ou seja, consiste em “um programa de educação formal que mescla momentos em que o aluno estuda os conteúdos e 
instruções usando recursos on-line, e outros em que o ensino ocorre em uma sala de aula, podendo interagir com outros alunos e com o professor”. (VALENTE, 2014, 
p.84). De acordo com Horn e Staker (2013, p.3) “esta forma híbrida é uma tentativa de oferecer o melhor de dois mundos”, sendo estes o virtual e o presencial.	Dentre as 
diferentes maneiras de combinar as atividades presenciais e a distância, através do modelo híbrido, tem-se a sala de aula invertida, também denominada flipped 
classroom, a qual tem sido implantada tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Nesta modalidade do blended learning, ao contrário da metodologia de ensino 
tradicional, o conteúdo de determinada disciplina não é exposto pelo professor em sala de aula, pois o aluno deve estudar tal conteúdo antes de frequentar a sala de aula, 
a qual passa a ser um local para realizar discussões, resolver problemas e projetos, entre outros, sempre contando com o apoio do professor e colaboração dos colegas. 
Por isto que esta abordagem é também designada de metodologia ativa, uma vez que o aluno assume uma posição mais participativa, e não mais passiva, no processo de 
aprendizagem (VALENTE, 2014).
Diante deste contexto, o Centro Universitário Estácio de Santa Catarina, no semestre que se aproxima, 2018.1, iniciará a implantação da 
metodologia de aprendizagem híbrida, através do método da sala de aula invertida, na primeira fase do curso de Administração. Sendo este o objeto de estudo da 
presente pesquisa, a mesma busca responder: como está se desenvolvendo o processo de implantação do modelo híbrido de educação no curso de graduação em 
Administração do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina?
O estudo se justifica por ser original e relevante para a área de estudo, ao passo que irá realizar uma 
profunda revisão bibliográfica sobre o tema, tão em voga ultimamente, o qual promete transformar a forma como as instituições do ensino superior atuam, o que reflete 
diretamente na formação dos futuros administradores do país. Além disso, através de pesquisa empírica, apresentará um caso real, de uma importante instituição no 
cenário do ensino superior brasileiro, trazendo todas as dificuldades e vantagens que da implantação do processo híbrido de aprendizagem.

2 OBJETIVOS

Objetivo 
geral:
Analisar a implantação do modelo híbrido de educação no curso de Graduação em Administração do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina.

Objetivos 
Específicos:
a) descrever o processo de elaboração e implantação do ensino híbrida na instituição em estudo;
b) averiguar a percepção dos gestores, professores e 
estudantes quanto à implantação da metodologia sala de aula invertida;
c) comparar o desempenho (presença e participação nas aulas e resultados nas avaliações) dos 
alunos que participaram das aulas que utilizaram o hibridismo, com os alunos de semestres anteriores, os quais tiveram as aulas de ensino tradicional;
d) analisar os 
pontos fortes e a melhorar do processo de implementação da sala de aula invertida, no caso em estudo.

3 METODOLOGIA DE PESQUISA
Para responder aos objetivos a 
que se propõe, o presente estudo se caracteriza como uma pesquisa exploratória descritiva, a ser realizada de modo indutivo, sob abordagem qualitativa e quantitativa, 
tendo como principal método o estudo de caso.
O caso em estudo será o curso de Administração, particularmente a primeira fase do semestre 2018.1, do Centro 
Universitário Estácio de Santa Catarina, pelo fato deste, no semestre citado, estar implementando o modelo de ensino híbrido, foco deste estudo.
Quanto a coleta de 
dados, inicialmente será realizada uma profunda pesquisa bibliográfica sobre o tema em estudo, com vista à familiarização com o assunto. Serão utilizadas fontes de 
dados secundários, como livros e artigos científicos.
Os dados empíricos serão colhidos através de entrevistas semiestruturadas, questionários, pesquisa documental e 
observação sistemática.
As entrevistas semiestruturadas serão realizadas com os principais gestores da organização envolvidos no processo em estudo (o Reitor, a 
Diretora Acadêmica e o Coordenador do Curso de Administração) e também com os professores que ministram as disciplinas através da metodologia da sala de aula 
invertida, no intuito de analisar a percepção destes sobre a nova metodologia de ensino aplicada.
O questionário, elaborado com perguntas fechadas e abertas, será 
aplicado aos alunos participantes do processo em estudo, ou seja, os alunos da primeira fase do semestre 2018.1, do curso de Administração.
A pesquisa documental 
permitirá o acesso aos dados referentes ao perfil dos estudantes, as frequências e avaliações dos mesmos. A observação sistemática será utilizada, uma vez que ela 
permite avaliar processos muitas vezes implícitos.
A pesquisa empírica será realizada ao final do semestre 2018.1, para que seja possível analisar a experiência da 
instituição em estudo na primeira implementação do ensino híbrido, no curso de graduação em Administração.
Os dados serão analisados com base na teoria estudada. 
Os dados qualitativos serão analisados de forma qualitativa, através das etapas: 1) Pré-análise; 2) Descrição analítica e 3) Interpretação inferencial. Os dados quantitativos 
serão organizados e apresentados em gráficos para posterior análise dos mesmos.

4 RESULTADOS ESPERADOS
O projeto de pesquisa aqui proposto pretende, através 
de uma revisão sistemática da literatura, aprofundar o conhecimento sobre o modelo de ensino híbrido (blended learning), com foco na modalidade sala de aula invertida 
(flipped classroom). Além disso, pretende analisar empiricamente a implantação do modelo híbrido, com base no estudo de caso do Centro Universitário Estácio de Santa 
Catarina.
Neste sentido, a construção do conhecimento proposto possibilitará a avaliação da implantação da aprendizagem híbrida no curso de Administração da 
instituição em estudo, de forma que a proposta possa ser levada adiante com cada vez mais êxito, visto que a presente pesquisa estará analisando a sua primeira 
experiência. Além disso, o estudo poderá servir de base para a pesquisa ser replicada em outros cursos e/ou instituições de ensino superior, com o intuito de melhorar e 
inovar a educação, preparando profissionais mais qualificados para o mercado de trabalho.

5 VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA
A pesquisa descrita no presente 
projeto tem viabilidade técnica uma vez que a pesquisadora possui total autorização de acesso aos dados e pessoas da instituição em estudo.
Quanto à viabilidade 
econômica, a pesquisa não carece de orçamento para desenvolver-se, visto que não depende de nenhum material específico para o seu desenvolvimento, por tratar-se de 
uma pesquisa social.
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PROJETO: COMPETÊNCIAS GERENCIAIS REQUERIDAS PARA INOVAÇÃO: UM ESTUDO NA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Cronograma:
ATIVIDADES:
Fevereiro: Elaboração do Referencial Teórico, identificando o modelo de investigação
Março e Abril: Levantamento das características das empresas
Abril: 
Entrega Parcial do Relatório
Maio e Junho: Categorização de Empresas no setor 
Julho e Agosto: Coleta dos dados a campo 
Setembro: Entrega Parcial do Relatório 


Setembro e Outubro: Correlação dos dados coletados 
Novembro e Dezembro: Análise e Discussão dos Dados 
Janeiro: Entrega do relatório final 


Descrição do Plano de Trabalho
A competência encontra-se hoje, mais do que antes, centrada nos processos, ocorrendo o mesmo no setor de Tecnologia da Informação, sendo que o exercício da 
competência poderá manifestar-se como uma tomada de iniciativa bem-sucedida do indivíduo na situação profissional pelo qual assume a responsabilidade. Dessa forma, 
é necessário definir critérios de êxito e estabelecer relação entre mobilização da competência e desempenho (FLEURY; FLEURY, 2001a). Nesse sentido, para um eficaz 
processo de inovação nas empresas, é de suma importância adotar uma gestão adequada e indivíduos competentes para executar as atividades, necessitando de 
estratégia e direcionamento de recursos, promovendo aprendizagem em competência, sendo a base para o realinhamento do modelo social da empresa (MANUAL DE 
OSLO, 2005). A inovação não é baseada apenas em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, mas também em habilidades gerenciais e de mercado, em conhecimento das 
formas de gestão das organizações, dos aspectos sociais e econômicos, havendo uma tendência de ser produzida por uma rede de atores, e não por indivíduos ou 
organizações autônomas (HAUKNES, 1998; LOBIANCO; RAMOS, 2004; KUBOTA, 2009). Uma empresa inovadora tem como meta apresentar um produto novo para o 
mercado, proporcionando novos conhecimentos ou informações às organizações e aos clientes, sendo possível oferecer novos métodos de produção, novos produtos ou 
serviços no mercado. Os tipos de inovação podem estar relacionados com o fornecimento de um novo serviço, com a modificação de procedimentos prescritos para a 
elaboração ou produção de um serviço, com a introdução de novas técnicas de planejamento, com a descoberta de novos mercados ou com resultados de um processo 
de resolução de problemas (SUNDBO; GALLOUJ, 1998; GALLOUJ, 2002). Considera-se que o processo de inovação está associado ao processo de gestão do conhecimento 
e, assim, aponta-se a necessidade das organizações em gerar novos conhecimentos, com um eficaz processo de gestão e indivíduos competentes na execução das 
atividades (SORDI; AZEVEDO, 2008). A implementação de mudanças significativas nas empresas geralmente influencia as atividades de inovação e os resultados, 
necessitando assim de mais conhecimento e interação no processo de inovação dos serviços e produtos para que não se tenha prejuízos em relação ao seu planejamento 
(MANUAL DE OSLO, 2005). É importante perceber que a inovação é uma questão de conhecimento, criando novas possibilidades por meio da combinação de diferentes 
conjuntos de conhecimentos, já existentes ou resultados de um processo de busca por tecnologia, mercado ou ações de concorrência (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 
Pretende-se identificar no campo empírico competências gerenciais requeridas para inovação no setor de Tecnologia da Informação, baseado na teoria da competência e 
inovação. Serão investigados aspectos-chaves para inovação, fatores institucionais influenciadores do processo de gestão das empresas e práticas organizacionais 
adotadas. Justifica-se a escolha em pesquisar, no campo empírico, empresas no setor da Tecnologia da Informação, verificando-se a necessidade em se investigar 
competências gerenciais requeridas ao setor, propondo se for o caso o aperfeiçoamento de seus processos atuais, suas estratégias geradoras de inovação e práticas 
organizacionais adotadas. Nesse sentido, o estudo abordará as competências gerenciais requeridas para inovação no setor de Tecnologia da Informação, baseado nos 
aspectos-chaves para inovação e fatores influenciadores no processo de gestão, sendo apresentado o seguinte questionamento: Como empresas inovadoras no setor de 
Tecnologia da Informação desenvolvem competências gerenciais?. Dessa forma, o objetivo do projeto é analisar as competências gerenciais requeridas para inovação no 
setor de Tecnologia da Informação da região da Grande Florianópolis. E os objetivos específicos são: Investigar quais os aspectos-chaves para inovação presentes em 
empresas no setor de Tecnologia da Informação; Verificar fatores institucionais influenciadores do processo de gestão das empresas do setor; Identificar práticas 
organizacionais adotadas nas empresas do setor; e apresentar as competências gerenciais representativas das empresas do setor. Identifica-se inovação como a 
implementação de decisões deliberadas feitas para melhorar o desempenho da empresa, explorando oportunidades de mercado e respondendo aos desafios do 
ambiente de negócios. Inovações são objetos que podem ser limitados e descritos por mudanças demarcadas em características de desempenho ou a criação de novas 
características de desempenho. A competência significa saber agir responsável e reconhecido que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e 
habilidades, agregando valor econômico à organização e social ao indivíduo. Considera-se como elementos essenciais “o saber”, que se refere a conhecimentos formais, 
“o saber-fazer”, que remete as suas habilidades, “o saber-ser ou saber-agir”, referente a atitudes e comportamentos, sendo importante aprender e inovar nas 
organizações (FLEURY; FLEURY, 2001a; 2001b). A competência é definida como capacidade de combinar, misturar e integrar recursos em produtos e serviços. Associa-se a 
competitividade de uma organização pela inter-relação dinâmica entre as competências e a estratégia competitiva. Para competir com sucesso uma empresa precisa ser 
capaz de ampliar seu horizonte de oportunidades, considerando a empresa como um portfólio de competências essenciais e não como unidades de negócios 
independentes (HAMEL; PRAHALAD, 1995). Fleury e Fleury (2001a) apresentam três estratégias por meio das quais as empresas podem relacionar-se e competir no 
mercado: excelência operacional, sendo empresas que buscam competir com base em custos, oferecendo produtos de qualidade com bom preço e atendimento. 
Inovação no produto, sendo empresas que procuram oferecer produtos inovador sendo resultado de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Orientação para o 
serviço, sendo empresas voltadas para atender ao que clientes específicos desejam, especializa-se em desenvolver soluções para determinados clientes. Apresenta ainda, 
baseado no nível da formação das competências do indivíduo, a relação do indivíduo com a empresa em uma perspectiva sistêmica: competências técnicas profissionais, 
sendo competências específicas para uma operação ou tarefa; competências sociais, sendo competências necessárias para interagir com as pessoas; competências de 
negócio, sendo competências relacionadas à compreensão do negócio, seus objetivos no contexto de mercados, clientes e competidores. A presente pesquisa caracteriza-
se como exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, como forma de obter compreensão do referido estudo, para, posteriormente apresentar os resultados 
obtidos de acordo com os objetivos propostos. Numa primeira etapa, serão realizados estudos exploratórios em cinco empresas com especialistas do setor da Tecnologia 
da Informação na Região da Grande Florianópolis, considerando aspectos relacionados aos temas estudados. Utilizar-se-á de pesquisa bibliográfica para estruturar a 
fundamentação teórica, utilizando artigos nacionais e internacionais, livros e sites relacionados ao tema competências e inovação. A pesquisa documental poderá 
contribuir para o estudo, incluindo materiais escritos como recortes de jornais e outros textos publicados na mídia, relatórios internos e externos, documentos 
administrativos e registros armazenados em banco de dados, fornecidos pelas empresas pesquisadas. Os documentos são considerados primários quando produzidos por 
pessoas que vivenciaram o evento estudado ou secundário quando reunidos por pessoas que não estavam presentes no evento citado. Serão pesquisados Gerentes do 
setor da Grande Florianópolis, a fim de analisar as competências gerenciais requeridas para inovação no setor estudado. Inicialmente será feito um levantamento na 
Região por meio das Entidades e associações vinculadas ao setor, como forma de verificar a população que se pretende pesquisar. Nesse caso tratar-se-á de uma amostra 
não probabilística por conveniência, pois serão pesquisados Gerentes de empresas do setor de Tecnologia da Informação, porém aqueles que aceitarem participar da 
pesquisa no primeiro semestre de 2018. Dessa forma, o pesquisador aplicará entrevistas, sendo agendadas previamente. O instrumento elaborado e utilizado para coleta 
de dados será dividido em cinco blocos: 1) identificação da empresa e gerente; 2) Aspectos-chaves para inovação presentes nas empresas; 3) Fatores institucionais 
influenciadores do processo de gestão das empresas; 4) Práticas organizacionais adotadas nas empresas; 5) Competências gerenciais representativas das empresas. A 
partir das entrevistas, será possível pesquisar informações em documentos das instituições, autorizados pelos diretores, constituindo dados secundários, além de 
observar comportamento ou situações ocorridas na rotina das empresas. Procurar-se-á dessa forma categorizar os dados qualitativos de forma expressiva, classificando as 
informações coletadas e relacionando-as de acordo com os objetivos definidos neste estudo. Salienta-se a intenção de apresentar os dados e características identificadas 
no campo empírico de forma exaustiva, exclusiva, objetiva e fiel às informações coletadas.
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PROJETO: Valor de mercado e as características dos gestores

Cronograma:
Para desenvolvimento da pesquisa obedecerá ao seguinte cronograma:		Fevereiro/2018 – Levantamento de Portfólio Bibliográfico	Março/2018 – Análise do Portfólio 
Bibliográfico	Abril/2018 – Cálculo dos índices de mercado	Maio/2018 - Identificação dos CEO’s das empresas	Junho/2018 – Levantamento das características dos 
gestores	Julho/2018 – Levantamento das características dos gestores	Agosto/2018 – submissão do primeiro artigo	Setembro/2018 – Análise de estatística descritiva dos 
dados 	Outubro/2018 – Cálculo do coeficiente de correlação de Pearson	Novembro/2018 – Levantamento das discussões da pesquisa	Dezembro/2018 – Finalização do 
estudo	Janeiro/2019 – Submissão do segundo artigo	

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução

Esse estudo parte da discussão levantada pela Teoria dos Escalões Superiores (TES) que teve como percursores Hambrick e Mason (1984), que afirmam que 
as decisões dos gestores são influenciadas pelas suas características pessoais, que por sua vez, influenciam nas escolhas estratégicas das empresas e no desempenho 
organizacional. Dessa forma, a ideia central da TES basea-se em duas premissas: (i) os executivos agem em suas interpretações com base nas situações estratégicas que 
enfrentam, e (ii) essas interpretações são em função de suas experiências, valores e personalidades. Em decorrência da dificuldade de buscar características psíquicas, 
Hambrick e Mason (1984) defendem que os atributos demográficos observáveis, como, tempo no cargo, idade, nível de formação, gênero e experiência, afeiçoam os 
valores e crenças dos gestores individuais e podem ser vistos como aproximações válidas para habilidades cognitivas subjacentes, valores e conhecimentos. De acordo 
com Plockinger et al (2016), as pesquisas sobre a TES e as áreas de finanças e contabilidade tem sido ressaltadas mais recentemente. Esses estudos relacionados à 
contabilidade e a TES dividem-se em cinco categorias (PLOCKINGER et al 2016). A primeira categoria investiga a influência dos escalões superiores na gestão de lucros e 
qualidade dos ganhos. O segundo fluxo de investigação centra-se em diferentes tipos de irregularidades contábeis, incluindo distorções, reformulações e fraude. Em 
seguida, vêm os estudos que se centram na qualidade da divulgação, representada pela extensão e frequência de decisões de divulgação, principalmente, voluntária. A 
quarta corrente de pesquisas investigam a influência da direção geral no conservadorismo contábil. Por fim, a quinta categoria de estudos abordam escolhas contábeis 
financeiras específicas, como depreciação de ativos e relacionados aos relatórios de auditoria. Baseando-se na primeira categoria de pesquisas relacionadas à TES, 
observa-se que estudos já vem sendo realizados ressaltando a relação da qualidade dos ganhos das empresas com as características pessoais da gestão. Considerando, 
portanto, que o valor de mercado das empresas baseia-se em como os administradores estão sendo vistos pelos investidores quanto aos seus desempenhos atuais e 
futuros, e que o desempenho dos gestores são influenciados por suas características pessoais, propõe-se por conseguinte, a seguinte questão de estudo: Qual a relação 
entre o valor de mercado das empresas e as características dos gestores que as conduzem?

Objetivos

O objetivo geral da pesquisa consiste em identificar a relação 
entre o valor de mercado e as características dos gestores das empresas listadas na BM&FBovespa pertencentes ao segmento novo mercado em 2017. Assim, para atingir 
o objetivo geral se pretende alcançar os seguintes objetivos específicos: (i) calcular os índices de mercado das empresas listadas na BM&FBovespa no segmento novo 
mercado; (ii) descrever as características dos gestores; e (iii) correlacionar estatisticamente, por meio do coeficiente de correlação de Pearson, o valor de mercado e as 
características dos gestores.

Metodologia

Para atingir os objetivos propostos, o delineamento da presente pesquisa caracteriza-se quanto aos objetivos como de 
cunho descritivo e quanto a abordagem do problema classifica-se como de natureza qualitativa e quantitativa. Utiliza-se ainda, quanto aos procedimentos técnicos, de 
pesquisa bibliográfica e documental. Para desenvolvimento da pesquisa, inicialmente faz-se necessário a seleção de um Portfólio Bibliográfico levantado a partir de 
pesquisas científicas. Em seguida, para cumprir o objetivo da pesquisa será coletado os dados dos relatórios contábeis das empresas para cálculo dos índices de mercado. 
Pensa-se em trabalhar com os seguintes índices: (i) índice preço/lucro; (ii) índice preço/fluxo de caixa; e (iii) índice de preço/EBITIDA. Em seguida, será levantado as 
características dos gestores dessas organizações. Se utilizará das características dos CEO’s e espera-se trabalhar com as seguintes características: (i) tempo no cargo; (ii) 
nível de escolaridade; (iii) área de formação; (iv) idade; e (v) gênero. Após a coleta dos dados, será procedida a análise dos dados utilizando estatística descritiva e o 
coeficiente de correlação de Pearson calculada com o auxílio do Software SPSS Statistics versão 23. 

Resultados esperados 

Espera-se, assim como já identificado em 
outros estudos a existência de relação com a formação em finanças ou contabilidade e áreas jurídicas, formação em nível de especialização e gênero. 

Viabilidade 
técnica e econômica

O estudo se faz viável visto que todos os dados necessários para desenvolvimento se encontra disponíveis gratuitamente via internet. 
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PROJETO: EFEITOS DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PULMONAR NAS REGULAÇÕES MOTIVACIONAIS E AUTOEFICÁCIA EM PACIENTES COM 
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

Cronograma:
Recrutamento de pacientes: 02 a 12/2018
Estudo piloto: 02/2018
Avaliação e intervenção: 02 a 12/2018
Tabulação e Análise dos dados: 05 a 12/2018
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Descrição do Plano de Trabalho
EFEITOS DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PULMONAR NAS REGULAÇÕES MOTIVACIONAIS E AUTOEFICÁCIA EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA 
CRÔNICA

INTRODUÇÃO
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) caracteriza-se por limitação progressiva do fluxo aéreo e manifestações sistêmicas que resultam 
no prejuízo funcional e do estado de saúde desses indivíduos1. Segundo as diretrizes da American Thoracic Society/European Respiratory Society (ATS/ERS)2, a 
reabilitação pulmonar (RP) é uma intervenção que inclui treinamento físico e educação para melhorar a condição física e psicológica de pessoas com doenças respiratórias 
crônicas. Esta intervenção é eficaz para melhorar a funcionalidade e qualidade de vida desses pacientes, entretanto, atualmente, o grande desafio é promover mudanças 
no estilo de vida, para que os ganhos sejam mantidos ao longo dos anos2. Neste sentido, as novas diretrizes de RP, sugerem que sejam adicionadas ao enfoque tradicional 
estratégias para promover alterações comportamentais e de autoeficácia, gerando não só a melhora física, mas também psicológica dos pacientes, o que pode influenciar 
na adesão a comportamentos mais ativos e saudáveis2. 
Assim, as regulações motivacionais e a autoeficácia têm se tornado desfechos importantes na busca desses 
objetivos, pois parecem estar relacionados à aderência do paciente a comportamentos que promovam a saúde. Considerando que o comportamento é influenciado por 
diferentes motivações, é necessário conhece-las durante todo o tratamento. Isso possibilitaria distinguir os comportamentos que são realizados livremente daqueles 
realizados por alguma influência. Diferentes motivações podem levar a diferentes resultados e influenciar na manutenção da prática de exercício físico3. A autoeficácia, 
definida como a confiança que o indivíduo tem na realização de tarefas específicas4, também pode influenciar neste processo. Dessa forma, estratégias que visam 
promover a autoeficácia podem ter maior sucesso em longo prazo5, refletindo na mudança de comportamento.
Apesar da crescente discussão que envolve esta 
problemática, até o momento, pouco se sabe sobre os efeitos da RP na autoeficácia e nas regulações motivacionais para a prática do exercício.

OBJETIVOS
Avaliar os 
efeitos da RP nas regulações motivacionais e autoeficácia de pacientes com DPOC e verificar se existem associações entre as regulações motivacionais, autoeficácia, 
estado de saúde, e função pulmonar antes e depois da RP.

METODOLOGIA
Trata-se de um ensaio clínico não controlado6 com amostra selecionada de forma não-
probabilística. Os critérios de inclusão serão: DPOC moderada a muito grave7, idade ≥40 anos; carga tabágica ≥20 maços-ano; tabagismo cessado há pelo menos 6 meses. 
Os critérios de exclusão são: outras doenças respiratórias, cardiovasculares, neurológicas ou ortopédicas que interfiram na realização das avaliações ou intervenções do 
estudo e não assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido(TCLE). 

ETAPAS DO PROJETO DE PESQUISA
Após leitura e assinatura do TCLE, os pacientes serão 
submetidos a duas avaliações, uma antes(Av1) e outra após a RP(Av2). Após a Av1, participarão da RP, composta por 24 sessões de treinamento e 8 sessões educacionais. 
Ao término os indivíduos serão reavaliados (Av2). Para caracterização da amostra será realizada prova de função pulmonar seguindo as diretrizes da ATS/ERS8 e avaliação 
do estado de saúde (COPD Assessment test)9. Serão também avaliadas a autoeficácia (escalas Geral de Autoeficácia–EGAE e COPD Self-Efficacy-CSES) e as regulações 
motivacionais (Questionário de Regulação do Comportamento para o Exercício Físico 2-BREQ-2).

AUTOEFICÁCIA
A autoeficácia será avaliada por dois instrumentos: um 
genérico (EGA) e outro específico (CSES). A EGA é composta por 10 itens com respostas entre 1 (nunca) a 4 (sempre) e escore final entre 10 a 40. Quanto maior o escore 
maior a autoeficácia10. A CSES avalia o nível de confiança dos pacientes para lidar com dificuldades respiratórias. É composta por 34 itens divididos em 5 domínios (afetos 
negativos, estresse emocional, esforço físico, clima/ambiente, fatores de risco). As respostas variam de 1 (nada confiante) a 5 (muito confiante) e quanto maior a 
pontuação, maior a autoeficácia.

REGULAÇÕES MOTIVACIONAIS
O BREQ-2 avalia a motivação para a prática de exercícios físicos11. É composto por 19 itens com 
respostas entre 0(Não é verdade pra mim) a 4(Muitas vezes é verdade pra mim). Avalia os seguintes construtos: amotivação(AM), regulação externa(RE), regulação 
introjectada(RIN), regulação identificada(RID) e motivação intrínseca(MI). A partir deles, calcula-se o índice de autodeterminação: [(-3xAM)+(-2xRE)+(-
1xRIN)+(2xRID)+(3xMI), que varia de -24 (menor autodeterminação) a 20 (maior autodeterminação)12.

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PULMONAR
A RP será 
estruturada de acordo com as recomendações da ATS/ERS2 em 24 sessões de treinamento (3x/semana, 2horas) englobando exercícios aeróbios, treino de força e 
alongamento muscular. Além disso, os pacientes participarão de 8 sessões educacionais semanais (1hora). O treinamento aeróbio será realizado em esteira ergométrica 
com duração de 30-50 minutos. O treinamento de MMII consistirá em exercícios para quadríceps e tríceps sural. O treinamento de MMSS consistirá em exercícios 
utilizando as diagonais funcionais. No programa educacional serão ministradas aulas com os temas: Tabagismo; DPOC; Higiene brônquica; Técnicas de conservação de 
energia; Medicamentos; Estresse; Nutrição; Exercícios e mudanças de hábito de vida2,13.

ANÁLISE ESTATÍSTICA
A normalidade dos dados será testada pelo teste de 
Shapiro-Wilk. Os efeitos da RP na autoeficácia e regulações motivacionais (Av1 vs Av2) serão testados com o teste T-pareado ou Wilcoxon. As associações entre as 
variáveis estudadas serão verificadas com os coeficientes de correlação de Pearson ou Spearman. O nível de significância será de 5%. O tamanho amostral será calculado 
com base nos dados do estudo piloto.

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
A pesquisa será desenvolvida em parceria com o NuReab (Universidade do Estado de Santa 
Catarina), grupo de pesquisa que estou vinculada no meu Estágio Pós-Doutoral. Esta proposta é um dos braços do projeto de pesquisa guarda-chuva (Novas perspectivas 
da reabilitação pulmonar: investigação das regulações motivacionais e da autoeficácia) coordenado por mim (em andamento). O NuReab oferece RP para pacientes com 
DPOC e conta com adequada infraestrutura física e instrumental para avaliação dos pacientes. Dessa forma, o projeto apresenta total viabilidade para seu 
desenvolvimento.

RESULTADOS ESPERADOS
A DPOC é considerada a 4ª causa de morte no mundo. No Brasil, estima-se que 15% da população brasileira acima dos 40 
anos tem DPOC e em 2015, as internações por DPOC contabilizaram um gasto de 104 milhões de reais14. Nesse contexto, a RP é comprovadamente eficaz e considerara 
peça fundamental para melhorar o estado funcional, reduzir os riscos de exacerbações, internações, mortalidade e gastos com saúde desses pacientes2. Desde 2013, o 
estudo das regulações motivacionais e autoeficácia tem se destacado, principalmente no que se refere às estratégias para adoção e manutenção de um estilo de vida 
fisicamente ativo. Porém, para entender como essas variáveis podem influenciar na adesão ao tratamento, na identificação de respondedores, nos ganhos adquiridos 
com a intervenção, na manutenção desses ganhos em longo prazo e para identificação das melhores estratégias terapêuticas que sejam capazes de tornar os pacientes 
mais autoeficazes e motivados, faz-se necessário, inicialmente, conhecer o nível de autoeficácia e as regulações motivacionais desses indivíduos. 
Portanto em virtude da 
importância dos desfechos citados, assim como da relação que pode haver entre essas variáveis e outros desfechos clínicos, é importante estuda-las no contexto da RP. 
Trata-se de um tema ainda pouco explorado na literatura, portanto, os conhecimentos gerados a partir desde estudo poderão ser usados para aperfeiçoar as intervenções 
a fim de melhorar a abordagem nesses pacientes. Nesse sentido, espera-se com esse estudo, demonstrar se a RP é capaz de promover mudanças nas regulações 
motivacionais e autoeficácia de pacientes com DPOC. Em caso de resposta positiva, este estudo despertará atenção da comunidade científica para que sejam estudados 
outros motivos que justifiquem a não adesão, em longo prazo, de pacientes com DPOC a comportamentos saudáveis. Porém em caso de resposta negativa, este estudo 
será pioneiro no sentido de demonstrar que novas estratégias terapêuticas precisam ser incorporadas à RP. Portanto, trata-se de um estudo com grande potencial para 
promover tanto contribuições científicas quanto clínicas.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO 
Dentro do atual estilo de vida da população brasileira, é observada uma menor disponibilidade de tempo para preparar e consumir os alimentos, 
atualmente observa-se cada vez mais a realização de refeições fora do ambiente domiciliar. Diante disso, as Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) devem ter como 
objetivo o fornecimento de refeições de qualidade, adequadas do ponto de vista nutricional, sensorial, higiênico sanitário, e que atendam ao perfil dos seus clientes 
(MACHADO et al, 2013). 
O Brasil conta com uma série de políticas públicas que promovem refeições gratuitas ou subsidiadas, que incentivam a oferta de refeições 
saudáveis em espaços institucionais, sendo o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), uma política específica de alimentação do trabalhador, criado na década de 
70, que tem como objetivo melhorar as condições nutricionais e de qualidade de vida, reduzir os acidentes de trabalho, o absenteísmo e a rotatividade, aumentar 
resistência a doenças, a fadiga e aumentar a capacidade física e a produtividade do trabalhador (BRASIL, 2006).
O PAT é uma importante política para a promoção de 
estilos de vida saudáveis, no entanto, estudos anteriores vêm demonstrando inadequação nas refeições oferecidas pelas empresas cadastradas no programa, 
apresentando excesso de proteínas, gorduras totais e colesterol e baixas quantidades de fibras, frutas, hortaliças e gordura poli-insaturada. 
Considerando estes aspectos, 
o cardápio elaborado deve proporcionar saúde aos comensais, sendo recomendado para isso, a utilização de algumas ferramentas que podem ser utilizadas para 
assegurar as dimensões nutricionais e sensoriais (PROENÇA et al., 2005). O nutricionista tem o desafio de assegurar a qualidade nutricional dos alimentos, associando 
aspectos nutricionais e sensoriais, desde o planejamento do cardápio até a produção das refeições (PROENÇA et al., 2008).
Neste sentido, é fundamental a utilização de 
instrumentos adequados de avaliação das refeições oferecidas, para que o PAT se consolide como uma política de promoção de alimentação saudável e saúde 
indispensável no Brasil (GERALDO et al, 2008; JAIME et al, 2005, MACHADO et al, 2013; PEREIRA et al, 2014).
No ano de 2016 a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) publicaram um documento intitulado “Modelo de Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana da Saúde” com o 
propósito de servir de instrumento para classificar alimentos e bebidas industrializados que contenham uma quantidade excessiva de açúcares livres, sal, gorduras totais, 
gorduras saturadas e ácidos graxos trans (OPAS, 2016).	O Modelo de perfil nutricional da OPAS considera que um produto alimentício tem quantidade “excessiva” de um 
ou mais nutrientes críticos quando o teor relativo desses nutrientes é maior que o nível máximo correspondente recomendado nas metas de ingestão de nutrientes para a 
população (MINPs), estabelecidas pela OMS para prevenção da obesidade e das doenças não-transmissíveis relacionadas descritas em Dieta, Nutrição e Prevenção de 
Doenças Crônicas (WHO/FAO, 2003).
Os alimentos e as bebidas que devem ser avaliados com o Modelo de perfil nutricional da OPAS são limitados a produtos 
processados e ultra processados, que geralmente contêm grandes quantidades de sódio, açúcares livres, gorduras saturadas, gorduras totais e ácidos graxos trans 
adicionados pelo fabricante, estando incluídos nestes grupos, muitos produtos de linhas Food service, que são alimentos desenvolvidos para especificamente para 
Unidades produtoras de refeições, pois facilitam o preparo, diminuem necessidade de mão de obra e reduzem os custos de produção de refeições, sendo portanto, 
amplamente utilizados em UANs, o que pode prejudicar, a longo prazo, os comensais que se alimentam diariamente nestes locais. 
O Modelo de perfil nutricional da 
OPAS tem pretensão de ser usado como instrumento no planejamento e na implementação de diversas estratégias regulamentadoras, tornando-se mais uma ferramenta 
na escolha dos melhores ingredientes a serem utilizados no produção de refeições em UAN vinculadas ao PAT.		OBJETIVOS		Objetivo geral	• Avaliar a adequação de 
ingredientes industrializados utilizados no preparo de refeições em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) vinculadas ao Programa de Alimentação do Trabalhador 
(PAT), com base nas diretrizes do Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), por meio das informações contidas na rotulagem nutricional 
obrigatória.		Objetivos específicos	• Fazer levantamento no estoque de UANs vinculadas ao PAT, dos produtos industrializados utilizados nas preparações servidas;	• 
Analisar a lista de ingredientes dos produtos industrializados utilizados nas preparações servidas em UANs vinculadas ao PAT;	• Analisar a tabela de informação 
nutricional dos produtos industrializados utilizados nas preparações servidas em UANs vinculadas ao PAT;	• Comparar a composição nutricional dos produtos 
industrializados utilizados nas preparações servidas em UANs vinculadas ao PAT, frente as recomendações do Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana de Saúde 
(OPAS);	• Identificar os principais aditivos alimentares utilizados nos produtos industrializados utilizados nas preparações servidas em UANs vinculadas ao PAT;	• 
Classificar os produtos industrializados utilizados nas preparações servidas em UANs vinculadas ao PAT avaliados como adequados ou não adequados para o consumo;	• 
Verificar o grau (percentual) de adequação dos produtos industrializados utilizados nas preparações servidas em UANs vinculadas ao PAT, frente às diretrizes do Perfil 
Nutricional da OPAS;	• Classificar os produtos industrializados utilizados nas preparações servidas em UANs vinculadas ao PAT, como processados ou ultra 
processados.	• Comparar os resultados observados nas diferentes UANs.	• Comparar os resultados em UANs de autogestão e UANs terceirizadas.		METODOLOGIA	Esta 
pesquisa é classificada como um estudo transversal qualitativo, que será realizada por meio da análise de rótulos de alimentos industrializados utilizados nas preparações 
servidas em Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) vinculadas ao PAT. Serão analisados os rótulos de todos os alimentos industrializados processados e ultra 
processados que façam parte do cardápio desenvolvido para atender ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), e estejam estocados, tanto em temperatura 
ambiente quanto refrigerados, em seis diferentes UANs, vinculadas ao PAT, localizadas na Grande Florianópolis.
A coleta das informações referentes aos produtos 
industrializados utilizados nas preparações, serão coletados somente após a assinatura pelo responsável da UAN, autorizando a realização da pesquisa, sendo garantido o 
sigilo sobre os dados da empresa.
Serão coletados os dados em seis diferentes UANs vinculadas ao PAT, sendo três UANs de autogestão, ou seja, alimentos produzido 
através de uma gestão própria da empresa, não tendo fins lucrativos nessa produção, e três de UANs terceirizadas, ou seja, alimentos produzidos e distribuídos através de 
uma outra empresa que presta um serviço dentro de outra, visando o lucro na produção das refeições.
A composição dos alimentos será analisada por meio da tabela de 
informação nutricional na porção do alimento e da lista de ingredientes. Os alimentos serão classificados como adequados ou inadequados para o consumo frente aos 
novos parâmetros estabelecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) para classificação dos alimentos industrializados. Serão avaliados os teores de 
açúcares livres, sódio, edulcorantes e gorduras: totais, saturada e trans, conforme critérios estabelecidos no modelo de perfil nutricional estabelecido pela OPAS (OPAS, 
2016). 
Serão verificados, ainda, quais os principais aditivos alimentares utilizados nestes alimentos industrializados, assim como os limites máximos de consumo 
recomendados e os riscos da exposição excessiva a tais aditivos. 
Os resultados obtidos serão tabulados em planilha do Excel, submetidos a análise estatística para 
verificar se existe diferença entre os resultados observados tanto nos diferentes tipos de UANs (autogestão e terceirizadas), como entre as diferentes UANs. 
Os 
resultados desta pesquisa servirão de subsídio para estabelecer parâmetros mínimos de qualidade para avaliação e classificação desses alimentos industrializados 
utilizados nas preparações servidas em UANs vinculadas ao PAT, já que os comensais atendidos neste programa, apresentam como característica o consumo diário destas 
preparações no ambiente de trabalho, o que pode ter uma influência significativa na saúde destes trabalhadores. 
Este projeto não necessita de custeio pelos órgãos que 
subsidiam pesquisa, visto que a viabilidade do mesmo será dada pela parceria estabelecida com Empresas produtoras de refeições vinculadas ao PAT, que deverão 
autorizar a coleta de dados, fato esse que garante a viabilidade da pesquisa mesmo sem nenhum tipo de custeio de material.
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Descrição do Plano de Trabalho
APONTAMENTOS GENEALÓGICOS SOBRE O CONCEITO DE BIOPOLÍTICA EM MICHEL FOUCAULT

JUSTIFICATIVA:
O pensamento de Foucault se constitui como uma das 
ferramentas mais importantes para pensarmos os desdobramentos políticos da nossa sociedade. Suas reflexões sobre temas como a loucura, a penalidade e a 
sexualidade nos auxiliam a compreender como podemos estabelecer uma problematização acerca das estratégias de saber, das práticas de poder e dos processos de 
subjetivação. 
Em especial, chama-nos a atenção o fato de Foucault dedicar grande parte de seus trabalhos, sobre o conceito de biopolítica. Desde suas primeiras vindas 
ao Brasil até o seus últimos cursos no Collège de France, a biopolítica acaba por se constituir como um elemento fundamental de muitas de suas problematizações. 
Em 
linhas gerais, pode-se afirmar que a biopolítica se caracteriza como uma modalidade, ou melhor, uma economia de poder responsável por correlacionar a experiência da 
política com outros saberes voltados para a defesa da vida. Nesse sentido, é correto afirmarmos que a principal característica da biopolítica seria justamente oferecer aos 
indivíduos, ou melhor, à população em geral, os elementos fundamentais da regulação da vida espécie através da criação de uma série de dispositivos de controle e de 
vigilância que contornam a existência no sentido de favorecer o seu controle. 
Entretanto, tal conceito não é apresentado enquanto uma uniformidade dentro do 
pensamento de Michel Foucault passando por inúmeras utilizações e atualizações ao longo do seu trabalho. Desse modo, podemos recolher uma problematização da 
biopolítica no contexto das políticas de saúde, bem como em relação ao paradigma da guerra, da sexualidade e, principalmente dos sistemas de governo. 
Nossa 
proposta de pesquisa procura explorar essas dimensões plurais do conceito de biopolítica em Michel Foucault no sentido de procurarmos estabelecer nesses diferentes 
perspectivas o elemento fundamental de uma crítica ao nosso tempo presente, pois uma problematização da biopolítica corresponde a uma leitura crítica sobre os 
principais aspectos que envolvem as dimensões sociopolíticas da atualidade.	OBJETIVOS	Objetivo Geral	• Explorar as dimensões plurais do conceito de biopolítica no 
pensamento focuaultiano articulando-a como uma crítica necessária a nossa atualidade; 	Objetivos Específicos 	• Correlacionar as perspectivas da biopolítica a uma 
crítica em torno das estratégias de saber, das práticas de poder e dos processos de subjetivação; 	• Analisar as diferentes experiências da biopolítica a partir dos 
dispositivos e dos jogos de verdade.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Em Segurança, Território, População e Nascimento da Biopolítica Foucault (2007, 2010) elabora a 
noção de governo como forma de gestão da vida. Esse modelo encontra seus primeiros modos de articulação dentro do poder pastoral, passando pela 
governamentalidade até atingir seu ápice na modernidade com a biopolítica. Entretanto, antes que se prossiga é necessário realizar o seguinte questionamento: qual o 
interesse por parte de Foucault em estudar as formas de governo na nossa sociedade? Uma primeira resposta nos levaria ao objetivo foucaultiano em delimitar a 
distinção entre a dinâmica do poder pastoral e a política moderna. Segundo Foucault (2007), é preciso desconstruir a tese de que a soberania é o espaço fundamental da 
política. Na realidade, pode-se observar que Foucault (2007) nos incita a pensar como os princípios legais da soberania não são as únicas formas de se empreender uma 
analítica em torno do problema do governo. 
Na realidade, Foucault irá propor outra forma de análise que não essa da estrutura da soberania. Uma forma em que o 
poder se manifesta como regime de governo das condutas. De certa maneira, a denúncia elaborada por Foucault (2007) consiste em nos fazer enxergar como a noção de 
governo para além de uma questão de economia política é, na realidade, resultado de uma profusão de sentidos e de significados. Ocorre que o que está em jogo não é 
administração dos processos gerenciais da máquina soberana, mas sim a gestão das pessoas. 
Conforme essas palavras indicam, dentro do contexto da biopolítica passa a 
ser importante o gerenciamento da população em todos os seus limites, pois a gestão proveniente da economia política substitui o autoritarismo pelo governo das 
condutas e, é justamente esse processo que interessa a Foucault (2010) para elaborar um diagnóstico sobre a emergência da biopolítica compreendida como o conjunto 
de estratégias de conduta sobre os outros. Embora sejamos conscientes do princípio formal da soberania, deve-se ressaltar que ela possui pouco impacto em torno do 
problema de gestão da vida uma vez que os princípios de governamentalidade passam, no nosso momento histórico, pelas diretrizes da biopolítica marcada por um 
movimento paradoxal, pois ao mesmo tempo em que se é sujeitado as diretrizes da formalidade soberana regradas pela razão de Estado, se é governado – em termos 
práticos – por formas de gestão de condutas refinadamente marcadas pelos dispositivos biopolíticos. Entretanto, pode-se perguntar: como desembocamos na biopolítica? 
Para que tal pergunta seja respondida de maneira minimamente satisfatória deve-se proceder o que Foucault (2007) chama de genealogia das formas de 
governamentalidade. Esse percurso metodológico configura-se como uma ferramenta imprescindível para uma leitura em torno das práticas de governo responsáveis 
pela elaboração de condutas sobre a vida das populações. Isso porque segundo opinião de Foucault (2007) o Estado moderno não nasce a partir da formulação das leis ou 
dos aparatos ideológicos, mas sim a partir da racionalização e otimização da arte de governar. Nesse sentido, a governamentalidade torna-se o elemento de “(...) prática 
política e refletida (...) (FOUCAULT, 2007, p. 219) ” na condução da vida dos indivíduos. 	Percebe-se, portanto que a porosidade textual empreendia por Foucault (2010) 
em torno da biopolítica efetiva-se como um problema prático desdobrado em diferentes possibilidades de análises. Sobretudo, a partir da segunda metade da década de 
70, Foucault associara a biopolítica a pelo menos quatro percursos e acontecimentos históricos. As primeiras menções em torno da biopolítica remontam a série de duas 
conferências proferidas por Foucault (1998a, 1998b) no Brasil e publicadas no livro Microfísica do Poder em que a biopolítica é compreendida como um elemento 
intrínseco a formação da nossa sociedade de uma medicina social. Já no curso Em Defesa da Sociedade ela é analisada como elemento correlativo aos problemas 
relacionados ao racismo e à guerra (FOUCAULT, 2003) enquanto que os cursos Segurança, Território, População e Nascimento da Biopolítica exploram a perspectiva dessa 
maquinaria com o problema do governo (FOUCAULT, 2007, 2010). 

METODOLOGIA

Nossa pesquisa será referendada a partir de um estudo teórico que envolverá a 
leitura, a análise e a interpretação de textos considerados essenciais para o rastreamento dos direitos humanos como direitos dos governados com base nos conceitos de 
biopolítica e governamentalidade. 
Dessa forma, pode-se afirmar que a principal característica metodológica será a implantação de um olhar transversal a partir de uma 
garimpagem de conceitos. Conceitos estes que serão trabalhados com base na leitura de livros, entrevistas, palestras etc. concedidas por Michel Foucault, sobretudo os 
escritos provenientes da década de 70. Neste sentido, será dada prioridade aos volumes II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX da Coleção Ditos e Escritos – edição brasileira 
organizada por Manuel Barros da Motta. 
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PROJETO: Computação em Névoa: Cenários e Problemas de Segurança

Cronograma:
Cronograma de Atividades: 
A seguir é apresentado o cronograma de execução deste projeto: 


bibliográfico;
 ão de critérios sobre segurança
 ão dos critérios de segurança

Julho 2018 Validação dos critérios de segurança, Escrever artigo
 ão dos requisitos e as ameaças de 
segurança
 ão dos métodos empregados em Fog Computing do ponto de vista de sua segurança.
 ão parcial e 
participação do seminário de pesquisa
 ão de artigo a 
congresso. 


Descrição do Plano de Trabalho
Segurança e privacidade em Fog Computing

Introdução
Soluções baseadas em Nuvem têm sido uma abordagem predominante para a Internet das Coisas (Internet of 
Things, IoT) nos dias atuais. Entretanto, visando atender requisitos como mobilidade, localidade e baixa latência as propostas correntes sobre internet das coisas estão 
motivando uma importante mudança saindo de um modelo centralizado para um modelo descentralizado. Razão essa a existência de uma solução de Computação em 
Névoa (Fog Computing) na qual estende os serviços de nuvem para a borda da rede em uma escala amplamente distribuída.

A arquitetura de Fog Computing possibilita 
uma série de novos serviços e aplicações que não são completamente compatíveis com a arquitetura em nuvem. Esta pode ser definido como uma arquitetura de rede, 
que usa a colaboração de diversos usuários finais, tais como celulares ou computadores, ou dispositivos de borda perto do usuário, como conversores digitais para TV, 
com o objetivo de entregar uma quantidade substancial de recursos como armazenamento, comunicação e medidas de controle, configuração e gestão da rede. Por ser 
uma arquitetura distribuída, isso possibilita uma baixa latência e evita que todo o tráfego dos dispositivos seja direcionado para o centro da rede, na nuvem. Algumas de 
suas características são:

 ência;
 ão geográfica;

nós;
 ões em tempo real;
 à segurança, uma vez que um número 
crescente de elementos passa a integrar e atuar diretamente na rede. Isso aumenta a probabilidade de falhas não identificadas, infecções nos sistemas, vulnerabilidades 
nos canais e riscos de invasão. Neste aspecto, a Computação em Névoa enfrenta novos desafios de segurança e privacidade.

Segundo Bononi et al, 2016, a arquitetura 
de Fog Computing traz a possibilidade de desenvolvimento de novas aplicações e serviços, que incluem
 ência baixa e previsível;

Aplicações geodistribuidas, como sensores de ambiente;
 ões em dispositivos que se deslocam em alta velocidade, como carros ou trens;

distribuídos em larga escala, como semáforos, medidores e rede elétrica inteligentes, cidades inteligentes em geral.



Motivação
Nos próximos anos, é esperado o 
surgimento de bilhões de novos objetos com capacidade de coletar, trocar informações e interagir com o ambiente de maneira inteligente. Diante disso, haverá mais 
dispositivos conectados que consumirão cada vez mais dados, necessitando de uma rede diferenciada para atendimento da demanda potencial. Uma possibilidade é 
utilizar a tecnologia de arquitetura distribuída na borda da rede, chamada de Fog Computing, pois ela habilita uma série de novos serviços e aplicações que não são 
completamente compatíveis com a arquitetura em Computação em Nuvem.
Esse movimento seletivo dos recursos computacionais, controle e tomada de decisões para 
as extremidades da rede é uma área emergente da engenharia de sistemas e ciência da computação. Seu estudo está no centro de vários domínios de aplicação da 
Internet das Coisas onde pesquisas vem buscando identificar requisitos, experimentar algoritmos e avaliar arquiteturas para esclarecer problemas relativos à sua 
implementação.

Objetivos

Este trabalho tem como objetivo apresentar os conceitos e características de Fog Computing bem como apresentar os problemas de 
segurança e privacidade ao fazer uso desta arquitetura.

Objetivos Específicos:


utilizar Fog Computing;

exploratória-descritiva. A pesquisa exploratória é aquela que oferece uma primeira abordagem, elucidando ideias e uma visão panorâmica de um fenômeno pouco 
explorado, e a pesquisa descritiva preocupa-se em apresentar as características de um objeto de estudo.
Sob o ponto de vista dos objetivos, a pesquisa pode ser 
classificada como exploratória. A pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses 
(SILVA e MENEZES, 2005). Inicialmente, será realizado um levantamento bibliográfico para definição e entendimento do problema proposto por meio de livros, teses, 
dissertações e artigos de periódicos e de conferências científicas. Para apresentar os conceitos básicos de Fog Computing serão pesquisados artigos científicos nas bases 
de dados IEEE Xplorer e ACM e livros internacionais que abordam Fog Computing. A partir da elaboração das hipóteses, serão estabelecidos critérios, métodos e técnicas 
para a construção da pesquisa.

Orçamento:
A previsão orçamentaria deste projeto não requer despesa alguma.

Resultados esperados do projeto:

Com as ações 
empreendidas espera-se neste projeto verificar os métodos de segurança existentes que possam ser aplicados em Fog Computing, bem como analisar as formas para 
minimizar os problemas com privacidade com o objetivo de garantir o anonimato nesta arquitetura distribuída.
No que tange as ações de disseminação este projeto visa 
no âmbito do ano de 2018 participar do seminário de pesquisa promovido pelo Centro Universitário Estácio de Santa Catarina, bem como submeter dois artigos a revista 
específica da área.
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PROJETO: Realidade Virtual para treinamento na indústria manufatureira
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Cronograma
-Levantamento Bibliográfico, Revisão de Literatura: mês 1, mês 2, mês 3, mês 4;
-Levantamento e estudo sobre o estado da arte: mês 2, mês 3, mês 4;
-
Sistematização das informações e criação da base teórica para apoio ao protótipo: mês 3, mês 4; mês 5;
-Estudo sobre tecnologias de Realidade Virtual: mês 3, mês 4, 
mês 5, mês 6;
-Escolha e definição da plataforma adotada no protótipo: mês 5, mês 6;
-Desenvolvimento de Protótipo fase 1 Estrutura: mês 5, mês 6, mês 7;
-Validação 
da Fase 1: mês 7
-Desenvolvimento de Protótipo fase 2 Interação: mês 7, mês 8, mês 9;
-Validação da fase 2: mês 9
-Testes de avaliação do protótipo: mês 8, mês 9
-
Análise dos testes e resultados obtidos: mês 9, mês 10
-Elaboração de Artigos e Projetos de Fomento: mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, mês 11
-Revisão e entrega / 
Submissão dos artigos e projeto de fomento: mês 10, mês 11, mês 12.


Descrição do Plano de Trabalho
Gamificação em Realidade Virtual voltada para o treinamento industrial
Introdução
A Realidade Virtual (RV) tem sido utilizada em treinamento há muito tempo, 
permitindo que os participantes tenham uma imersão bastante propícia ao entendimento da situação estudada e facilitando o aprendizado nos mais diversos temas. Na 
Agência Nacional Aeroespacial Americana (NASA), há mais de trinta anos , são utilizados estes recursos em RV em treinamento. tanto para astronautas, bem como para 
profissionais técnicos envolvidos na montagem de equipamentos. Um dos grandes motivos de se utilizar estas ferramentas no treinamento é o fato de diminuir os custos 
em todo o processo, pois os equipamentos virtuais que os profissionais têm acesso em parte da aprendizagem não exigem tantos investimentos quanto os dos 
treinamentos tradicionais, de acordo com Dr Kumar Krishen, pesquisador de Tecnologia e Inovação da NASA (ICBAE, 2017). Outro fator enfatizado por este mesmo 
pesquisador se dá ao fato de se ter bastante flexibilidade de criar os ambientes de treinamentos em qualquer lugar, sem grandes estruturas exigidas e se consegue atingir 
um grande número de pessoas. Desta forma, a indústria, de um modo geral também tem se beneficiado com estas ferramentas tecnológicas e o fato de incrementar a 
técnica com Serious games, pode aumentar o interesse motivação e grau de concentração do usuário que está sendo treinado. Serious Game é um jogo em que o foco 
está relacionado com o aprendizado específico e intencional que alcance mudanças de performance ou comportamentais sérias, que possam ser mensuradas e 
continuadas (DERRYBERRY, 2008). Utilizar tecnologias de jogos digitais pode auxiliar a formar bons profissionais como pilotos, manobristas de equipamentos como 
guindastes, barcos, até mesmos médicos cirurgiões que eventualmente utilizam mecanismos similares. (FÜCHTER e tal.,2016). Assim sendo, este trabalho se propõem a 
apresentar formas de treinamento técnico utilizando estas ferramentas e responder a seguinte pergunta de pesquisa: Como é possível elaborar um eficiente plataforma 
de realidade virtual com gamification para treinamento técnico, que promova aprendizado, estímulo e desafio na indústria?
Este trabalho está fortemente alinhado com 
a visão de inovação tecnológica que tem sido apoiada em diversas áreas do estado de Santa Catarina e tem grande aderência aos editais de fomento que tem sido 
apresentados neste estado, bem como no Brasil e outros países: a inovação como um caminho na eficiência para as indústrias de manufatura apoiadas em ferramentas 
digitais.

Objetivos
O Objetivo geral deste trabalho é apresentar uma plataforma de realidade virtual que simule o treinamento técnico com equipamentos, permitindo a 
interação do usuário com as peças de forma isolada ou em conjunto e podendo manuseá-las de forma a montar, fazer manutenção ou mesmo compreender o 
funcionamento de determinada máquina. Os objetivos específicos são fazer um estudo da arte sobre o tema, apresentando cases atuais; pesquisar tecnologias disponíveis 
para elaboração de um protótipo; apresentar um modelo para treinamento técnico e avaliar o protótipo criado de forma a contribuir para a disseminação desta prática de 
treinamento virtual.

Metodologia
Será usado o método Design-Based Research (DBR) que é uma abordagem de
investigação que reúne algumas vantagens das 
metodologias quantitativas e também das qualitativas e sua aplicação está ligada com práticas sociais comunitárias (BARAB, SQUIRE, 2004). As técnicas apresentam a 
parte prática da coleta de dados e podem ser divididas em documentação indireta e direta. A documentação indireta neste projeto abrangerá pesquisa bibliográfica e 
documental. A bibliografia selecionada tem alguns critérios para sua escolha,
entre eles que tenham várias obras atuais, que tenham autores renomados na área, 
incluindo obras disponibilizadas na Biblioteca do Centro Universitário Estacio de SC e também artigos científicos recebidos de pesquisadores da NASA, os quais a 
professora mantém contato e pesquisam sobre o tema. Também serão usados fichamentos na computação em nuvem para transcrever os dados de forma organizada e 
on-line.
Já na pesquisa documental de fonte primária, estão incluídos os manuais dos fabricantes dos softwares em estudo, Unity , Unreal Engine, Blender entre outros, 
porque eles são a principal fonte de informação sobre as funcionalidades, ferramentas e interfaces apresentadas pelos fabricantes dos softwares. Também foram 
escolhidos pelo motivo que são periodicamente atualizados, em cada uma das suas versões modificadas. Será utilizado a observação e também testes com protótipo para 
avaliar a performance na técnica de montagem de peças de um equipamento e será criado um protótipo em Realidade Virtual que permita o entendimento do manuseio 
das peças do equipamento. Para a análise e interpretação dos dados, será utilizada a tabulação em planilhas eletrônicas e também serão apresentados gráficos de 
estrutura formal, sendo estes de colunas e setoriais.
As etapas deste trabalho estão descritas a seguir: 
1-Levantamento bibliográfico sobre Realidade Virtual, 
Treinamento Técnico, simuladores e serious game; 
2-Apresentação de duas possíveis plataformas de desenvolvimento; 
3- elaboração do protótipo de treinamento;
4-
Testes de validação; 
5-Simulações do treinamento; 
6-Avaliações das simulações e 
7- Apresentação dos resultados análises e conclusões incluindo sugestões de 
trabalhos futuros.

Resultados esperados
São esperados neste trabalho, resultados que possibilitem compreender o real potencial destas técnicas que compõem este 
protótipo; que se produza um protótipo produto (software) que possa ser oferecido para indústrias de equipamentos; que se desenvolvam novas técnicas de treinamento 
com RV, que se alinhe a pesquisa universitária com as necessidades de mercado promovendo o desenvolvimento e sustentabilidade econômica local. Espera-se que a 
pesquisa nesta área tenha um grande desenvolvimento e que seja criada uma ligação de parcerias entre empresas privadas e universidades.

Viabilidade Técnica e 
econômica
Para a realização deste trabalho de pesquisa, será necessário um computador com configurações de alta performance, com placa de vídeo adequada, 
scanner/software para digitalização de peças, Smartphone Samsung e óculos de Realidade Virtual, além de softwares de desenvolvimento de game como Unity 3D e 
Unreal Engine, bem como de modelagem de objetos em 3D como 3D Max, Blender, cinema 4D e editor de vídeos. Todos os recursos mencionados de hardware e 
software serão arcados pela professora pesquisadora, não havendo necessidade de investimentos em equipamentos/ softwares por parte da instituição. A pesquisadora 
dará preferência pelas versões gratuitas da maioria dos softwares, desta forma o projeto tornar-se-á viável financeiramente. A pesquisadora já tem conhecimento técnico 
nestes softwares e já os tem instalados, facilitando todo o processo de pesquisa.

Bibliografia proposta
Bibliografia:
DERRYBERRY, A. Serious games: online games for 
learning. Disponível em http://www.adobe.com/resources/elearning/pdfs/serious_games_wp.pdf. Acesso em 2 jan. 2017
Fuchter, S., Pham, T.,Schlichting, M,.Perecin, 
A,.Ramos, L.,Füchter, A. O uso do game como ferramenta de educação e sensibilização sobre a reciclagem de lixo.Revista Educação e Cultura Contemporânea, v.13, n.31. 
P-56-81. 2016
Herz, J., & Macedonia, M. (2002, April). Computer games and the military: Two views. Defense Horizons, 11. Retrieved May 3, 2004, from 
http://www.ndu.edu/inss/DefHor/DH11/DH11.htm.
Krishen, K.Innovation in the Space Programm that impacts Life on Earth. International Conference in Business 
Administrations and Economics. Univ Talca, TAlca. Chile. 2017
Laughlin, D. (2007). NASA eEducation Research and Development Implementation Plan. 
learners.gsfc.nasa.gov/NLT/road.html.	Morie, J. F., “Coercive Narrative, Motivation and Role Playing in Virtual Worlds,” Proceedings of the 6th World Multiconference on 
Systemics, Cybernetics and Informatics, Vol. XII, In
Oblinger, D., Martin R. and Baer, L. (2004). Unlocking the potential of gaming technology. National Learning 
Infrastructure Initiative Annual Meeting, January 26, 2004, San Diego, CA. dustrial Systems and Engineering II, pp. 473-479, July 2002.
Siemer, J. (1995). Evaluating 
intelligent tutoring with gaming-simulations. Paper presented at the Winter Simulation Conference.
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PROJETO: A judicialização/desjudicialização do direito à saúde na Era das Tecnologias de Big Data

Cronograma:
ATIVIDADES MESES
Levantamento bibliográfico de Fevereiro de 2018 a Outubro de 2018 ( para as duas etapas da pesquisa)

Desenvolvimento da de fevereiro de 2018 a 
junho de 2018
primeira etapa do Trabalho

Submeter o resumo da abril/maio de 2018
primeira etapa da pesquisa 
ao seminário de pesquisa 
Estácio

Parte final e 
Conclusão julho e agosto de 2018
primeira etapa do Trabalho

Submissão do 1º Trabalho agosto de 2018

Participação nas atividades agosto a Novembro de 2018
e 
eventos 

Palestra na Estácio setembro de 2018

Apresentar resultados segundo semestre de 2018
parciais da pesquisa 
Seminário do Centro 
Universitário Estácio 


Santa Catarina		Submissão de projeto outubro de 2018	de pesquisa – CNPQ		Desenvolvimento da agosto a Novembro de 2018	segunda etapa do Trabalho		Parte 
final e Conclusão dezembro de 2018 e Janeiro de 2019
segunda etapa do Trabalho

Submissão do 2º Trabalho janeiro de 2019

Relatório final de fevereiro de 
2019
atividades



Descrição do Plano de Trabalho
No atual paradigma de sociedade informacional, as tecnologias de informação e comunicação vêm viabilizando, cada vez mais, o crescimento exponencial do 
rastreamento, coleta, tratamento e criação de dados num ambiente de intensa utilização de redes sociais, aplicativos, de desenvolvimento da Internet das Coisas e do E-
commerce pautado na utilização de softwares/aplicativos. Atividades que são potencializadas pelo acentuado uso dos smartphones.
Nesse contexto, a formação de um 
enorme conjunto de dados, estruturados e não estruturados -chamados de Big Data- passou a exigir um tratamento pautado em inovação baseada em dados e levou à 
concepção de diferentes Tecnologias de Big Data, que objetivam o rastreamento, a coleta, o armazenamento, a análise, a mineração, o processamento, a transferência e 
a criação de dados nas mais diversas áreas e com diferentes objetivos.
As Tecnologias de Big Data estão presentes a todo o momento nos mais variados setores da 
sociedade sem que a maioria das pessoas perceba sua influência ou mesmo existência. Elas são utilizadas para auxiliar a compra e venda de ações na bolsa; pelos 
aplicativos como netflix ou spotify para oferecer uma lista personalizada de sugestão de filmes e de músicas; pelo waze para sugerir o caminho de acordo com as variáveis 
escolhidas; pelo site da Amazon para recomendar produtos específicos para cada “tipo” de consumidor; para a precificação variável de passagens aéreas ou das corridas 
do uber; pela site de busca do Google; pelo ar condicionado inteligente que, com base nos dados coletados do usuário, mantêm – sem necessidade de programações- a 
temperatura ideal do ambiente ; na área jurídica já se fala em advogado robô; no âmbito eleitoral, a utilização de tais tecnologias tiveram destaque nas campanhas de 
Trump, nos Estados Unidos.
Trata-se de contexto inovador em que essas Tecnologias transformaram e ainda estão a transformar, de maneira profunda e até então 
imprevisível, os diversos âmbitos da sociedade como, por exemplo, o social, o econômico e financeiro, o político, o jurídico e o educacional. 
Apesar da quase onipresença 
de tais Tecnologias em tantos setores, os estudos e propostas da área jurídica não costumam acompanhar a velocidade das transformações tecnológicas. Sinal desse 
cenário são as escassas pesquisas que se ocupam com os reflexos das tecnologias de Big Data nesse âmbito. Tal constatação instigou a pesquisadora a estudar a temática, 
numa primeira etapa, partindo da questão de saber de que forma o uso das tecnologias de Big Data, nos diversos setores, cria inovações para o âmbito jurídico.
Parte-se 
da hipótese de que a utilização das tecnologias de Big Data tem apresentado muitos, variados e, às vezes, ocultos reflexos no âmbito jurídico, criando potencialidades 
tanto positivas, como por exemplo, a de auxiliar nos processos de tomada de decisões jurídicas (de advogados, juízes e demais operadores do direito), como negativas, 
diante de novos e grandes desafios relativos à proteção de dados pessoais, ao direito à intimidade, à privacidade e a não discriminação; sobre a proteção do consumidor, 
de seus dados e de seu direito à informação e de livre escolha; acerca da transparência e controle das atividades desempenhadas por tais tecnologias. 
Nessa etapa o 
estudo objetiva traçar, de forma geral, e sob uma perspectiva exemplificativa, um quadro que identifique algumas potencialidades positivas e negativas mais marcantes 
do uso das Tecnologias de Big Data para o âmbito Jurídico. 
O conhecimento desse panorama, combinado com a experiência recente da pesquisadora para coleta de 
dados acerca da judicialização do direito à saúde no município de São José-SC, junto ao Núcleo Técnico de Ações Judiciais-NUTAJ, permite, para uma segunda etapa do 
estudo, a colocação de mais um problema de pesquisa, que consiste em observar em que medida as potencialidades positivas do uso das tecnologias de Big Data para o 
âmbito Jurídico são capazes de contribuir para a o debate da desjudicialização do direito à saúde. 
A delimitação do tema para essa segunda etapa da pesquisa ocorreu 
em virtude da dificuldade de acesso a dados/informações que documentassem/registrassem as atividades do NUTAJ, para que fosse possível, a partir daí, avaliar de que 
forma o núcleo estaria a colaborar para a desjudicialização daquele direito no âmbito do município estudado. Notou-se a existência de uma diversidade e multiplicidade 
de dados/informações de extrema relevância tanto para o tema da judicialização/desjudicialização quanto para a concretização o direito à saúde pela via administrativa e, 
ainda, para a construção de políticas públicas que refletem a realidade do município. 
No entanto, ao mesmo tempo e, paradoxalmente, observou-se que tais 
dados/informações, como estão hoje, “desorganizados”, não tornam possível o seu fácil acesso, análise, processamento e tratamento. Isso porque ou eles estão, ainda, 
arquivados em papel – como os requerimentos administrativos de medicamentos, que quando negados refletem na judicialização- , sem uma correspondente 
entrada/coleta em sistemas eletrônicos ou, ainda, constam em documentos eletrônicos arquivados em diferentes pastas eletrônicas, sem muitos critérios de identificação 
de variáveis ou temas que permitam uma busca, acesso ou tratamento rápido e eficiente de dados/informações. O que dificulta o (re)conhecimento do panorama da 
judiciliazação/desjudicialização no município e, consequentemente, cria obstáculos para identificação de problemas e de alternativas para resolução qualificada de 
questões relacionados ao tema.	Esse cenário de “desorganização” e mesmo perda de dados/informação representa a realidade da maioria das administrações públicas 
brasileiras, especialmente, no âmbito municipal. Tanto o que é que há escassez acerca de dados da judicialização nos municípios brasileiros. 
Dessa dificuldade surgiu a 
inquietação acerca da necessidade de uma abordagem da desjudicialização do direito à saúde sob a perspectiva das Tecnologias de Big Data, no sentido da problemática 
acima exposta. É inadmissível, em plena sociedade informacional, na era das Tecnologias de Big Data, a perda e “desorganização” de dados/informações tão valiosos para 
a concretização do direito à saúde, sob quaisquer perspectivas que sejam: judicialização/desjudicialização, políticas de saúde, concretização pela via administrativa e 
etc.
Desta forma, para a elaboração da segunda fase da pesquisa, parte-se da hipótese de que o recurso às potencialidades positivas das Tecnologias de Big Data, 
especialmente no âmbito dos municípios, contribui para os debates da desjudicialização do direito à saúde ao permitir a coleta, tratamento, mineração e criação de 
dados/informações que, de alguma forma, tenham reflexo na judicialização do direito à saúde, possibilitando, a partir daí, o (re)conhecimento do real panorama da 
judicialização e a criação de alternativas qualificadas para lidar com esse cenário.
Objetiva-se, nessa fase, demonstrar que o uso das Tecnologias de Big Data, em suas 
potencialidades positivas, consiste em instrumento essencial para o avanço dos debates acerca do enfrentamento da judicialização/desjudicialização do direito à 
saúde.
As duas etapas da pesquisa serão desenvolvidas com base no estudo descritivo e sob orientação do método dedutivo, por meio de pesquisa bibliográfica, 
normativa e documental. Para a segunda etapa será necessário entrevista semi-estruturada e coleta de dados junto ao município eleito para ser objeto do estudo – a 
princípio, o município de São José. Não serão necessários recursos técnicos ou econômicos para a realização do estudo ora proposto.
Espera-se, ao final, contribuir para 
os debates ainda incipientes sobre as Tecnologias de Big Data na área Jurídica e identificar as Tecnologias de Big Data como instrumento essencial para o avanço dos 
estudos sobre da judicialização/desjudicialização do direito à saúde. 
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
Este projeto propõe-se a realizar um mapeamento da produção científica nacional, na área jurídica, referente aos últimos dez anos sobre 
empreendedorismo social e negócios sociais. Tem como foco avaliar, a partir das discussões teóricas, a viabilidade da efetiva implantação no Brasil dos NEGÓCIOS 
SOCIAIS, também conhecido como setor 2 e ½, por estar entre as organizações não-governamentais e o setor privado.

OBJETIVOS
O sistema capitalista, em suas várias 
acepções, tendo em vista a exclusão social e concentração de renda que sempre gera, traz no seu bojo algumas reações das populações alijadas de suas benesses 
econômicas como forma de garantir sua subsistência e dignidade.
Uma dessas reações, que teve e têm grande aplicabilidade em Bangladesh, devido ao seu idealizador, o 
Nobel da Paz Mohamad Yunus, busca superar desafios de ordem social e ambiental para uma melhor qualidade de vida para amplo segmento populacional. Essa forma 
de agir é chamada de Negócios Sociais, e vem ganhando espaço nas discussões e atuação de empresas, governo e sociedade civil. 
Esse novo modelo de organização 
busca minimizar as desigualdades sociais e o excesso de consumo, que afeta drasticamente o meio ambiente, tendo como objetivo gerar valor social e/ou ambiental para 
a atividade humana, além do valor econômico. Esses modelos de negócios trazem no seu bojo produtos e formatos inovadores para atender a uma demanda da 
sociedade, sendo que sua organização transita entre o modelo privado e o do terceiro setor. Ocorre que no direito brasileiro, em termos legislativos, não há clara 
regulamentação para estas atividades, o que faz que sejam inseridas ou no setor privado ou no terceiro setor, o que não representa de fato suas principais 
características.
 Deixar que o curso natural da história resolva esse problema é, no mínimo, ato desumano, tendo em vista que as relações de poder que regem as 
sociedades, na maioria das vezes, contribuem muito mais para perpetuar as discriminações do que propriamente para resolvê-las. É nesse sentido que este estudo busca 
mapear as discussões jurídicas sobre o tema e, a partir da identificação da maturidade teórica sobre a questão, proporá ou não regulamentação para o setor.
Em relação 
ao corpo discente, que deverá também fazer parte desta pesquisa, auxiliando nas pesquisas, o projeto busca desenvolver espírito crítico nos alunos para que sejam 
agentes de transformação cultural a partir do Direito, cumprindo e exigindo a efetivação da função social deste. É pela compreensão da dimensão humana e das normas 
protetivas dessa dimensão, com a consequente comunicação desses direitos, que teremos efetivamente uma sociedade mais justa e 
solidária.

METODOLOGIA
Apresenta caráter teórico-descritivo e emprega técnicas bibliométricas para analisar bases científicas, sendo no mínimo três nacionais 
(SciELO, Spell e EnANPAD), além de livros e eventuais projetos de lei sobre o tema, tendo em vista que na área jurídica ainda há mais enfoque na elaboração de livros que 
na produção efetiva de artigos científicos. A inclusão da base EnANPAD deve-se ao fato de a discussão estar mais amadurecida na área de Administração. 
Espera-se 
identificar as principais discussões sobre o tema, assim como eventuais projetos de leis que abordem a questão. A partir desse estudo buscar-se-á municiar aqueles que 
atuam de fato em negócios sociais de propostas que possam ser inseridas em textos legislativos, de forma a respeitar a essência da atividade por eles 
desenvolvida.

VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA
Tendo em vista que o projeto terá seu desenvolvimento com base em técnicas bibliométricas, seu custo será 
baixo, principalmente a partir da aquisição de livros e assinaturas de revistas.
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Descrição do Plano de Trabalho
Gênero fluido: em análise a comunicação e a identidade nas mídias sociais

Em um mundo em que a desterritorialidade e a globalização estão presentes de modo 
evidente no cotidiano, conceitos como cidadania e pertencimento tornam-se mais complexos em termos de formulação. Justamente em decorrência de tal complexidade 
é que este projeto compreende a noção de cidadania a partir de Sorj (2004). Para o autor, a cidadania é como um sistema de mecanismo de inclusão/exclusão, ou seja, 
uma construção coletiva que serve para organizar as relações entre os sujeitos sociais, formados no processo de definição dos que pertencem ou não a uma dada 
sociedade politicamente organizada. Tal cidadania é composta por algumas características, como, por exemplo, a existência de uma comunidade sociocultural, a 
expectativa de compartilhamento de línguas e costumes e apresenta ainda como fundamento social o binômio indivíduo-comunidade. 
Nesse contexto, o indivíduo é, ao 
mesmo tempo, alguém que potencializa seus interesses pessoais por meio da utilização de sua racionalidade instrumental, bem como parte de uma “comunidade 
sociocultural dotada de sistema de valores e sentido de pertencimento, dentro da qual ele encontra as motivações e o contexto social sobre o qual exerce sua capacidade 
reflexiva e suas estratégias de inserção social”. (SORJ, 2004, p. 23). Assim, o indivíduo ora apresenta-se como um ator social singular, independente, ora como alguém que 
pertence a um grupo, o que pode caracterizar a cidadania como um ponto de intersecção entre o indivíduo-independente e o mesmo indivíduo enquanto parte de uma 
comunidade. 
No entanto, ao inserir esse indivíduo em um ambiente economicamente globalizado e desterritorializado, percebe-se que o duplo processo de 
individualização e pertencimento a um grupo por ele vivido acaba por adquirir ainda mais complexidade. Isso porque, de acordo com Leff (2001), nesse ambiente os 
movimentos cidadãos foram elevados a um novo patamar e passaram a legitimar outros valores e direitos humanos, o que fez surgir projetos sociais inéditos. A noção de 
cidadania, dessa forma, estabelece-se por meio da configuração de novos atores sociais que não pertencem a empresas ou órgãos estatais, e que lutam por melhores 
condições de vida e de existência. Tal mudança em suas condições vida e existência, todavia, não está necessariamente relacionada a um determinado espaço físico ou 
território, uma vez que atualmente tanto os meios de comunicação como a tecnologia proporcionam uma reorganização do social, conectando indivíduos com interesses 
comuns em qualquer parte do mundo. Redefinindo-se os conceitos de cidadania e de territórios/espaços físicos, questiona-se igualmente o senso de pertencimento e de 
identidade. 	Para Canclini (1999, p. 52), este senso deve ser “organizado cada vez menos por lealdades locais ou nacionais e mais pela participação em comunidades 
transnacionais ou desterritorializadas de consumidores”. Isso significa em um ritual de passagem daquele cidadão – enquanto representante da opinião pública – para um 
cidadão que almeja uma certa qualidade de vida. Ritual este que, inclusive, apresenta reflexos nos laços sociais e culturais instaurados, os quais são influenciados e 
moldados pelos meios de comunicação tradicionais. 
No entanto, com a popularização da Internet, os usuários também passaram a produzir conteúdo, acarretando em 
uma ruptura na exclusividade informacional, que por um longo período pertenceu aos meios de comunicação tradicionais. Assim, o que vemos hoje, de novidade, é que a 
internet interliga os indivíduos e os possibilita formar o seu próprio habitat de comunicação sem, para isso, ter de passar por qualquer mediação. É, de fato, um plano de 
antagonismo com os sistemas de comunicação que a antecederam. Esse antagonismo ocorre porque a colaboração crescente dos usuários na produção de conteúdos 
para sites públicos e comuns na internet gera uma “nova audiência” em “novos meios de comunicação”, que contêm conteúdos multimídia que complementam, 
subvertem ou ainda divergem daqueles emitidos pelos veículos da mídia de massa (MALINI, 2008, p. 2). Assim, neste contexto, a questão de identidade, pertencimento e 
novas formas de comunicação leva ao questionamento e, ao mesmo tempo, do surgimento de um espaço para que tais usuários pudessem se expressar e transitar pelo 
ciberespaço com liberdade, de modo a fortalecer o exercício da cidadania, à luz dos princípios da democracia (SCHILING, 1998; ZEIFERT, 2004). 
Para compreender a 
formação dessas redes cidadãs e sua importância em relação à questão do gênero no Brasil, este projeto estabelece um quadro teórico de referência que se adequa à 
complexidade e natureza do objeto, de modo a considerar os conceitos-chave do projeto, a saber: sistemas em rede, multidão conectada, acontecimento aumentado e 
contágio tecnologicamente estruturado. O marco conceitual parte da relação entre movimentos sociais, tecnologias, psicologia, política, informação e redes complexas. 
Assim, procura-se combinar inovação com seleção de conceitos provenientes de várias disciplinas. 
Esse novo terreno se define pela possibilidade de intervir no espaço 
público através de redes de comunicação horizontais e multinodais, o que representa uma alternativa aos meios tradicionais de comunicação de massas, assegurando a 
liberdade de expressão. Castells (2012) descreve os movimentos sociais em rede, apresentando-os como uma nova espécie de movimento social, caracterizada pela 
ocupação do espaço urbano graças ao uso das tecnologias da comunicação, as quais permitem estender os sentimentos de indignação para romper o medo que paralisa 
os indivíduos e coordenar a ação coletiva. 
Por meio desses conceitos será possível analisar em detalhes como os processos de comunicação de rede são coordenados em 
diferentes escalas temporais e espaciais de modo a serem constituídas como unidades coerentes, capazes de comportamentos complexos de modulação coletiva, 
principalmente em relação à questão do gênero. Tais conceitos também permitirão diferenciar os vários tipos de mobilização e tecnologias de comunicação social 
automediadas. 
Com isso, o projeto pretende mostrar que as redes sociais, consideradas como dispositivos de informação, não têm servido apenas para construir ou 
coordenar a ação coletiva, mas, acima de tudo, servem para tecer um sentido e ações próprias de modo a criar uma dinâmica constituinte em um quadro de pensamento 
e estrutura social (LATOUR et al., 2012). Trata-se de grupos de indivíduos unidos não por uma proximidade física, mas pela proximidade ou agrupamento de interesses, 
gostos, desejos e projetos. Constrói-se, dessa forma, identidades coletivas digitais, por meio das quais os usuários se manifestam ou se expressam. São de ambientes 
específicos, que podem ser expandidos pelo ciberterritório e que geram implicações da maioria das comunidades influentes. Essas identidades coletivas podem ser 
capazes de lançar campanhas, ações ou processos para a transformação do pensamento e da mobilização de usuários, principalmente referente a uma questão tão 
latente quanto é a de gêneros.
Portanto, são nossos objetivos gerais conhecer, analisar e debater questões relacionadas aos discursos cultural e socialmente 
disseminados nas mídias digitais sociais. Nossos objetivos específicos são estimular o desenvolvimento de um grupo de pesquisa dedicado à questão de gênero no Centro 
Universitário Estácio de São Paulo; promover a transferência dos resultados da investigação produzida pelo grupo de investigadores desta linha para a comunidade, por 
meio de discussões científicas e acadêmicas, bem como envolvendo os cidadãos, dentro e fora do ambiente virtual, por meio de uma perspectiva de investigação-ação. 


O projeto tem como objeto de estudo as redes sociais cidadãs – entre elas, Twitter, Facebook e Instagram. Assim, apoiaremo-nos em uma análise transdisciplinar de 
dados, redes e linguagens próprias dessa tendência, de modo a ensaiar um pensar desde o novo modelo criado de movimentos sociais online até a composição da própria 
rede. Isso levará ao desenvolvimento de ferramentas de análise adaptadas para a complexidade deste fenômeno. A metodologia, dessa forma, envolverá igualmente 
aspectos experimentais e análises qualitativas e quantitativas para que tais redes complexas sejam compreendidas e moduladas. 
Entre os resultados esperados estão a 
compreensão de como as gerações Y e Z estão utilizando as mídias sociais em seu processo de identidade e como forma de expressão de ideias e sentimentos. 
As 
ferramentas utilizadas para a elaboração da pesquisa já pertencem à pesquisadora, uma vez que ela as utiliza em seu doutorado. A viabilidade econômica torna-se 
possível a partir de agências de fomento para a participação em eventos nacionais e internacionais. Ademais, utilizaremos plataformas de crowdfunding e crowdsourcing, 
bem como apoio de empresas, para complementar aspectos econômicos que sejam necessários para a pesquisa. 
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Descrição do Plano de Trabalho
 INTRODUÇÃO
Polímero é aquela substância que é formada por cadeias moleculares
longas,  a partir da repetição de uma molécula menor básica, chamada
mero 
(MICHAELI, 1995 apud GORNI, A. A., 2000). As cargas de reforço são
aditivos usados com o objetivo de aumentar a resistência mecânica do plástico
ante determinados 
esforços ou atividades físicas enfrentadas pelo polímero final.
Existem ainda as denominadas cargas inertes (ESPER, 2006) que, por sua vez,
são aditivos usados tão 
somente para reduzir o preço do plástico, aumentando
o volume de massa produzida sem contudo afetar adversamente suas
propriedades e parâmetros tecnológicos, 
ou seja, aquelas propriedades que
determinam a qualidade final do material (ANON., 1997 e GUEDES, et al., 1986
apud GORNI, A. A., 2000).
Trabalhos realizados ou em 
execução, em inúmeros laboratórios que
estudam materiais de engenharia, já produziram e/ou pesquisaram novos  materiais poliméricos através da adição de diferentes 
substâncias não
metálicas
A utilização das cargas de reforço na produção desses materiais
poliméricos justifica-se pela necessidade de melhorar as propriedades 
dos
plásticos ante solicitações como resistência a tração, resistência ao
cisalhamento, alongamento na ruptura, resistência a abrasão, dureza,
elasticidade, resistência 
ao fogo, isolamento elétrico, isolamento térmico, cor e
outras. Mas, também o uso dessas cargas justifica-se para aumentar o volume
do material produzido e reduzir o 
preço do mesmo, conseguindo satisfazer a
demanda sempre crescente da indústria e da sociedade. Hoje os polímeros
participam ativamente na maioria das atividades 
econômico sociais conhecidas.
Outra vantagem da utilização das cargas de reforço reside na utilização, 
como tais, de materiais descartados pela própria indústria, de 
subprodutos
industriais, de produtos de origem mineral com poucas ou nenhuma utilização
econômica industrial e até de materiais descartados pela 
sociedade,
contribuindo assim a diminuir as quantidades de rejeitos para os aterros
sanitários o que contribui a proteger o meio ambiente.
Entre os polímeros mais 
famosos ou conhecidos pelo homem, hoje em
dia, se encontra o poli-isopreno, mais conhecido pelo nome popular de borracha
natural. Tradicionalmente, os produtos 
vulcanizados de borracha são reforçados
utilizando como carga negro de fumo, um material particulado, de dimensões
manométricas que é obtido através da queima 
incompleta do petróleo, em
processo industrial com as consequentes emissões poluentes de gases
carbonosos.Por causa dessa contaminação ambiental e também pela 
destinação finaldos produtos vulcanizados depois de terminar sua vida útil, os pesquisadores procuram novas cargas de reforço que possam substituir com vantagem o 
negro de fumo, focalizando bons resultados técnicos e econômicos.

2 - OBJETIVOS DA PESQUISA
Objetivo fundamental:
Estudar a influência de cargas de reforço 
alternativas na substituição do
negro de fumo na produção de massas compósitos e nanocompósitos com
borracha.
Objetivos específicos:
Utilizar como cargas 
alternativas de reforço:
- Individualmente os materiais celulósicos ou derivados de celulose, o
mineral de grafite particulado fino e o mineral de diopsídio como carga de 
reforço em substituição do negro de fumo na produção de compósitos e nanocompósitos de borracha;
- Combinações dos materiais celulósicos ou derivados de celulose, 
com o
mineral de grafite particulado fino e/ou com mineral de diopsídio como carga de
reforço em substituição do negro de fumo;
- Argilas organofílicas junto a 
combinações dos materiais celulósicos ou
derivados de celulose, com o mineral de grafite particulado fino e/ou com mineral
3. - JUSTIFICATIVA
O Brasil possui uma 
indústria de borracha representada em quase todos
os setores de produção da mesma, desde os mais consumidos como os
pneumáticos até a indústria de autopeças, 
brinquedos e outros manufaturados
(GLOBAL 21. Informe Setorial: Borracha, 2016).
Os produtos de borracha utilizam negro de fumo em grandes quantidades
para 
reforçar as propriedades mecânicas de dureza e resistência à fricção ao
produto final e como pigmento. 
Nesta pesquisa serão utilizadas bentonitas brasileiras e/ou 
importadas
sódicas modificadas a organofílicas após tratamento com sais quaternários de
amônio. Mas, não se descarta a aplicação de alguma outra argila 
como
complemento às pesquisas.
4 MÉTODOS
Massas serão preparadas segundo formulações procurando atingir o
descrito nos objetivos fundamental e específicos, 
utilizando alíquotas de
borracha e cargas.
As cargas alternativas relacionadas no item Materiais serão utilizadas,
secas, trituradas e peneiradas 100% abaixo de malha 
200 (0,075 mm),
a) sem modificar por quaternário de amônio,
b) modificadas por quaternário de amônio
c) sem modificar, mas, combinadas entre si
d) sem modificar, 
mas combinadas entre si mais argila organofílica
e) sem modificar, mas apenas como carga adicional utilizando argila
organofílica como aditivo principal,
f) modificadas, 
mas, combinadas entre si
g) modificadas, mas apenas como carga adicional utilizando argila
organofílica como aditivo principal.
h) sem modificar, combinadas com 
modificadas,
i) formulações combinadas de materiais alternativos e cargas tradicionais,
mas reduzidas, de negro de fumo
i) quaisquer outras combinações possíveis de 
cargas, procurando	satisfazer um uso em particular ou para otimizar resultados e econômicos.		5 RESULTADOS ESPERADOS	I – Obtenção de formulações em que o 
negro de fumo seja substituído,
total ou parcialmente com vantagens e determinar de que forma atuaram essas
cargas no polímero para poder apresentar rendimentos 
iguais ou superiores aos	produzidos tradicionalmente com o negro de fumo.	II – Caracterizar as propriedades das massas compósitas e/ou	nanocompósitas produzidas 
focalizando suas possíveis aplicações industriais.	III – Colaboração com outros projetos de pesquisa em realização	simultânea no Laboratório de Não Metálicos “Pérsio de 
Souza e Santos”	IV – Publicação de artigos científicos em periódicos científico –técnicos de	prestígio reconhecido.	V – Apresentação de trabalhos em reuniões científicas 
nacionais e	internacionais	VI – Elaboração de relatórios sobre a marcha dos trabalhos.	
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PROJETO: Democracia substantiva, justiça social e processo coletivo

Cronograma:
Fevereiro, março, abril e junho  de 2018: pesquisa bibliográfica e jurisprudencial;
Julho e Agosto de 2018: fichamento dos dados pesquisados;
setembro, outubro e 
novembro de 2018: redação do primeiro artigo e envio para publicação;
dezembro de 2018 e janeiro de 2019: redação do segundo artigo e envio para publicação. 

Descrição do Plano de Trabalho
A pesquisa a ser desempenhada parte da premissa que no Brasil se vive em um Estado Democrático de Direito, que tem na Constituição e nos princípios que lhe dão 
substancia, a principal fonte normativa e axiológica que permite ao Judiciário, por meio de uma perspectiva pós-positivista do Direito, resolver os conflitos com justiça e 
realizar justiça social, controlando politicas públicas, ações afirmativas e tutelando direitos de massa, cuja relação com o interesse público se mostra cada vez mais 
intima.
Nesse cenário, tem-se como objetivo compreender a relação existente entre Processo Coletivo, Democracia e Justiça Social, o que pressupõe o discernimento do 
significado de instituições como Democracia e Justiça Social com base no texto constitucional, na teoria dos direitos fundamentais, da meritocracia e numa visão 
sociológica, que associa o acesso a bens materiais e a tutela efetiva dos direitos como elementos de uma democracia substantiva.
O método de pesquisa a ser utilizado é 
o dedutivo, pois se parte de regras gerais, previstas especialmente no âmbito constitucional, para se concluir sobre problemas mais concretos, ligado especificamente a 
importância do processo coletivo para a democracia substantiva e a justiça social no Brasil. Como técnica de pesquisa será utilizada a exploração de material bibliográfico 
e jurisprudencial, oriundo do direito pátrio e estrangeiro.
Dessa maneira, a primeira etapa será de coleta de material bibliográfico e jurisprudencial, que dê sustentação 
teórica às discussões estabelecidas em torno do problema da pesquisa.
Num segundo momento serão realizados fichamentos correspondentes aos principais resultados 
das pesquisa bibliográficas e jurisprudenciais, para num terceiro momento se redigir os resultados da pesquisa concernente a interação entre processo coletivo, 
democracia substantiva e justiça social.
Como resultados esperados se terá a produção de dois artigos científicos, a serem publicados em periódicos da área 
jurídica.
Com relação a viabilidade técnica e financeira, essa fica caracterizada pela já existência de material bibliográfico a ser consultado, bem como pelo fato do 
pesquisador ter experiencia técnica com a realização de pesquisa cientifica.
Qualquer material bibliográfico que não se tenha acesso nem seja obtido na internet será 
adquirido pelo pesquisador proponente. 
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PROJETO: ALIENAÇÃO PARENTAL: A presença da equipe multidisciplinar nas tomadas de decisões judiciais

Cronograma:
Etapa 1:  Aprofundamento teórico  fev 2018 até maio 2018
Etapa 2  elaboração dos tabelas Março 2018
Etapa 3:   solicitação de pesquisa ao TJ/ES  março 2018
Etapa 4: 
Coleta de dados abril/2018 até junho/2018
Etapa 5: Tabulação dos dados julho/ 2018
Etapa 6: Análise dos dados agosto/ setembro 
Etapa 7: Produção do relatório final 
outubro/novembro 2018
Etapa 8: Divulgações dos resultados de pesquisa: alunos/as de Direito da Estácio de Sá de Vitória, encontros, seminários, eventos e para as 
escolas participantes da pesquisa. Elaborar artigo com recorte em setembro e artigo final em outubro 2018  dezembro 2018/janeiro 2019 escolher os congressos para 
levar os trabalhos e submeter 


Descrição do Plano de Trabalho


Introdução: Não é difícil se ouvir falar de pais que se divorciam e que após a separação projetam em seus filhos ações que denigrem a imagem do outro genitor ou 
dificultam a convivência com ele. Estamos neste ponto falando de uma confusão entre os papeis de conjugabilidade e parentalidade, que levam a efeitos psicológicos 
devastadores em certas crianças e adolescentes; tais de depreciação ou equiparadas são chamadas de Alienação Parental.
A primeira definição de Alienação Parental foi 
dada em 1985 pelo médico e Professor de psiquiatria, Richard Gardner, que a denominou como a situação em que a mãe ou o pai de uma criança a treina para romper os 
laços afetivos com o outro cônjuge, criando fortes sentimentos de ansiedade e temor em relação ao outro genitor.
A consequência da prática da alienação parental é a 
Síndrome da Alienação Parental (SAP), que segundo Fonseca (2010, p.6), que surge do apego excessivo e exclusivo do menor com relação a um dos genitores e o 
consequente afastamento do outro, tratando-se, portanto, de uma forma de negligência contra os filhos, constituindo-se como maltrato, abuso infantil e violência 
psicológica. A SAP então   demanda um tratamento especial e um intervenção imediata.
A meta do alienante é desmoralizar o não guardião, implicando 
comportamentos abusivos contra a criança ou adolescente, criando imagens distorcidas das figuras paternas e maternas, de forma a promover o afastamento do genitor 
alienado, destruindo o vínculo parental.. 
	No dia 26 de Agosto do ano de 2010, foi sancionada a Lei nº. 12.318, onde reconhece a conduta alienadora, e tem o condão de 
proteger a criança e o adolescente. toda a temática da lei esta alinhada ao O Estatuto da Criança (Doutrina da Proteção Integral) e do Adolescente foi sancionado no dia 
13 de julho de 1990 e obviamente a Constituição Federal de 1988.
Para Peres (apud DIAS, 2010), a aprovação da referida lei, ocorre em contexto de demanda social por 
maior equilíbrio na participação de pais e mães na formação de seus filhos. A família deixa de ser considerada como mera unidade de produção e procriação para se 
tornar lugar de plena realização de seus integrantes, distinguindo-se claramente os papéis de conjugalidade e parentalidade. 
Além da Lei de Alienação Parental o Novo 
Código de Processo Civil, promulgado em 2015, também vai compreender a necessidade de atenção do Judiciário aos casos de alienação parental, informando inclusive 
que o Juiz da Vara de Família deverá solicitar auxilio de profissional habilitado (psicólogo e assistente social) nos casos em que suscitada a alienação. 	
Em ambos os 
institutos legais há a apresentação da necessidade de atuação de equipe multidisciplinar nos casos de possibilidade de alienação parental. Na Lei da alienação parental 
verificamos a mesma no artigo 5o,§ 1o e no Novo Código de Processo Civil no artigo 699. 
A multidisciplinariedade entre o Direito e as Ciências Humanas, como a 
Psicologia e o Serviço Social, fica cada vez mais delineada no ordenamento, mostrando assim a necessidade de relação entre os saberes para a busca de uma ação mais 
efetiva do Direito. Quando se versa sobre as criança e o adolescente então tal relação não pode ser negligenciada haja visto a importância do olhar ampliado sobre este 
sujeito garantindo-o a proteção integral.
Ocorre nem sempre tal multidisciplinariedade é realizada, às vezes pela ausência de uma equipe formada por tais profissionais 
no quadro de efetivos dos Tribunais de Justiça, pela escassez de profissionais nos arredores da comarca para atuação como perito, ou ainda, pela falta de intenção do 
próprio magistrado de utilizar-se destes saberes para busca verdade real. 
Pode também o magistrado mesmo tendo se valido da participação das equipes 
multidisciplinares, pelo poder discricionário que possui, entender que outras provas nos autos sejam suficientes para sua decisão quanto a alienação parental, deixando 
de lado o laudo pericial produzido.
Objetivo: A presente pesquisa tem como finalidade analisar a participação ou não das equipes multidisciplinares nas ações que versam 
sobre a alienação parental que tramitaram e tramitarão entre janeiro de 2015 a dezembro de 2017, nas Varas de Família do no município de Vitória-ES, assim como 
averiguar, no caso de participações, se o magistrado segue ou não as orientações presentes nos pareceres.
Além do que será possível se verificar se depois da 
promulgação do Novo Código de Processo Civil há uma modificação da participação da equipe multidisciplinar nos referidos processos.
Metodologia: A pesquisa é 
documental analítica e descritiva. Os dados serão coletados de processos que tramitarão entre janeiro de 2015 e dezembro de 2017 nas Varas de Família do município de 
Vitória. Será utilizado como instrumento de coleta um questionário que averiguará processos que tragam sem seu bojo a alienação parental para delimitar o escopo da 
pesquisa. Uma vez coletados será aplicado uma análise qualitativa e quantitativa das informações encontradas em um primeiro momento indicando se houve ou não a 
presença da equipe multidisciplinar e depois informando se o juiz considerou em sua sentença o parecer do profissional de psicologia. 
O trabalho se justifica pois 
apresentará a realidade no município de Vitória quanto a existência ou não da relação interdisciplinar entre o Direito, a Psicologia e Serviço Social, ofertando assim base 
para diálogos entre as referidas ciências na busca de uma maior efetividade desta relação em prol da Justiça Cidadã.	
A presente pesquisa tem como objetivo analisar a 
participação ou não das equipes multidisciplinares nas ações que versam sobre a alienação parental e assim como averiguar, no caso de participações, se o magistrado 
segue ou não as orientações presentes nos pareceres.
Para isso será realizada coleta de dados por de questionário que averiguará processos que tragam sem seu bojo a 
alienação parental. A construção do questionário ocorrerá no decorrer da pesquisa tendo como base as literaturas propostas e ainda a busca de questionários já aplicados 
em pesquisas anteriores.
A pesquisa possui característica de pesquisa quantitativa onde serão tabulados os dados encontrados afim de delimitar os aspectos 
preponderantes destas ações, traçando assim um perfil dos agentes, assim também como a posição jurisdicional dos magistrados capixabas sobre o tema.
O referencial 
teórico será baseado na definição de Alienação Parental no conceito de síndrome de alienação parental, destacando os efeitos e consequências da síndrome de alienação 
parental no menor e na implementação de falsas memórias. Desacataremos ainda as causas desta prática e a importância do profissional multidisciplinar identificar a 
vítima para auxiliar com pareceres a tomada de decisão do juiz, levando em consideração o ECRIAD – Estatuto da criança e do Adolescente e a Lei 12.318 de 2010 de 
alienação Parental.
Os recursos necessários serão a locomoção da pesuisadora até as varas de família e a utilização de material de pesquisa disponíveis na internet além 
de softwares para o cruzamento de dados disponíveis para uso docente.
Esperamos provar que as equipes multidisciplinares ainda não são devidamente acionadas e que 
o n]ao uso deste saber pode causar traumas e prejudicar as vítimas da prática de alienação parental. Provar a importância da tomada de decisão do juiz fundamentada 
com o parecer do especialista é uma condição que possibilita decisões mais coerentes e justas para as partes envolvidas no processo. 
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PROJETO: Análise da viabilidade técnica e financeira da aplicação de Resíduos de Construção e Demolição na fabricação de blocos para vedação

Cronograma:
Fevereiro a março 2018: revisão de literatura acerca de legislações, metodologias de cálculo para quantitativo de materiais; seleção do tipo de granulometria. Submissão 
do projeto a órgãos de fomento para bolsa de pesquisa. 
Abril 2018: coleta dos agregados na URESSA; separação da amostra e analise granulométrica. 
Maio a Julho 
2018: cálculos dos traços a serem realizados; primeira parte dos testes de resistências a partir dos traços estabelecidos. Desenvolvimento do design do bloco; modelagem 
em impressora 3D.
Agosto 2018: descrição dos primeiros resultados para envio de artigos para possíveis congressos.
Setembro a novembro 2018: desenvolver o traço 
final com a inserção dos agregados reciclados; fabricar a fôrma dos blocos; fabricar os blocos; testar os traços através dos testes de resistência à compressão; analisar os 
testes. 
Dezembro 2018: estruturar o projeto contendo a revisão de bibliografia, o método e os resultados; realizar palestras técnicas e demonstração dos resultados aos 
alunos dos cursos de engenharias; selecionar e submeter os resultados em congressos internacionais e revistas.
Janeiro 2018: elaboração e submissão do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução 
O setor da construção civil é um importante segmento da indústria brasileira, especialmente por ser um indicador de crescimento socioeconômico, no 
entanto, também é caracterizado como uma atividade geradora de impactos ambientais negativos (IPEA, 2012). Estes impactos surgem durante todo o processo de 
edificação, desde o início das atividades de construção por meio do elevado consumo de recursos naturais, como durante pelo desperdício de material, seguindo assim 
até o final do processo, com a geração de resíduos. Um exemplo disto é que, anualmente, são recolhidos aproximadamente 33 milhões de toneladas de resíduos da 
construção civil no Brasil, material suficiente para construir milhares de casas populares. Todavia, boa parte desse material ainda é mal aproveitado, principalmente em 
habitações sociais (GOMES; CAMPOS, 2015). Soma-se a este pano de fundo a ausência de planejamento na gestão dos resíduos gerados neste setor, agravando ainda 
mais a situação. Com o objetivo de colaborar para a melhoria deste quadro, em 2002, a Resolução Conama nº 307/2002, alterada pelas Resoluções Conama nº 348/2004, 
nº 431/2011 e nº 469/2015, determinou como responsável pelo gerenciamento desses resíduos o próprio gerador. Esta deliberação principiou um progresso legal e 
técnico no setor, além de estabelecer responsabilidades importantes aos geradores (IPEA, 2012). Porém, somente a partir da aprovação da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), por meio da Lei nº 12.305/2010, juntamente com o seu Decreto regulamentador nº 7.404/2010, foi possível suprir a ausência de políticas mais efetivas na 
promoção e gerenciamento no setor de resíduos no Brasil, garantindo responsabilidades entre todos os envolvidos na cadeia produtiva. Deste modo, devido à disposição 
desta lei, a responsabilidade pelos resíduos sólidos foi dividida entre Governo Federal, Estados e Distrito Federal, Municípios, como também cidadãos, por meio da gestão 
integrada e gerenciamento ambientalmente adequado desses resíduos. 
Neste sentido, as empresas do setor buscam aliar a sustentabilidade nos processos, através 
principalmente na escolha dos insumos. Este estudo surge portanto da necessidade de desenvolver materiais de construção e tecnologias inovadoras, disseminadas aos 
profissionais da construção (engenheiros e arquitetos), a fim de que sejam incorporados nos processos de planejamento e projeto desde sua fase inicial. 
Objetivo

O 
objetivo deste estudo é avaliar a viabilidade técnica da utilização de agregados reciclados (resíduo de construção e demolição beneficiados) na fabricação de blocos para 
alvenaria de vedação. Demonstrando a viabilidade técnica/financeira para a utilização dos resíduos provindos de construção e demolição, que não seja encaminha-los a 
aterros sanitários. 	Metodologia 	Para tanto este trabalho será desenvolvido a partir das seguintes etapas:	•	Inicialmente será realizada uma pesquisa bibliográfica 
acerca dos tipos de resíduos, legislação sobre os RCD e Normas Técnicas sobre aplicação de agregados reciclados nos elementos de construção. 	•	Coletar os resíduos de 
construção e demolição, já beneficiados em usina própria URESERRA, devidamente acordada. 	•	Procedimentos em laboratório de materiais de construção: separação 
via analise granulométrica, cálculo de traço, preparação de diferentes tipos de traço a fim de testar a resistência do material. 	•	Procedimentos em laboratório de 
desenho: desenvolver um formato para o bloco e testa-lo utilizando a impressora 3D. 	•	Aplicar todos os itens anteriores na fabricação do bloco, testar e analisar todas 
estas intercorrências. 	•	Demonstrar a metodologia aos alunos, a fim de difundir o produto.  	Resultados esperados 	Espera-se com este estudo desenvolver um bloco 
para vedação, sem funções estruturais, utilizando o agregado reciclado na sua composição, demonstrando que a aplicação deste componente é viável tecnicamente e 
economicamente. Disseminando dentre os alunos dos cursos de engenharia que existem possibilidades de inovação e tecnologia no desenvolvimento de novos materiais 
e técnicas. 

A viabilidade econômica financeira 
O laboratório de Materiais de Construção da FESV já possui em sua estrutura, todos os instrumentos para realização dos 
procedimentos. Os resíduos que serão aplicados nos testes e posteriormente nos blocos serão doados pela URESERRA, usina que apoia o fomento de novas técnicas de 
aplicações dos resíduos. Os demais materiais utilizados como cimento Portland, fôrmas e aditivos serão adquiridos pelo pesquisador, no entanto este projeto será enviado 
à instituições de fomento à pesquisa. 
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Cronograma:
	- Fev.18 a Abr.18 -problema de pesquisa (ajuste e adequação), contato 
       inicial com os agentes envolvidos na pesquisa e recolhimento do primeiros 
      dados;
      -  
Maio.18 a Jul.18 - seleção de fatos do fenômeno, teorias para 
      fundamentação, preparação para próximo contato com os agentes
      -  Ago.18 a Out. 18 - Coleta e 
análise de dados
      -  Nov. 18 e dez.18 - Conclusão e sugestão
       - Jan. 19 - Redação Final
			
	

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
A gestão empresarial faz-se necessária em qualquer atividade, independentemente do seu tamanho, as empresas que não tem informações acabam 
gerindo a atividade de maneira amadora e não desenvolvem seus negócios adequadamente. Empreender tem as suas complexidades, e conseguir sobreviver e alcançar 
sucesso, não é tarefa simples, exige mais do que uma boa ideia. Faz-se necessário contar com recursos escassos, porém indispensáveis para uma adequada atuação no 
mercado, dentre esses recursos, está, os humanos que, com seus comportamentos podem interferir nos alcances de resultados.
Barreto (1998) define 
empreendedorismo como a habilidade de se conceber e estabelecer algo partindo de muito pouco ou quase nada. Empreender é conseguir agregar valor ao negócio é 
oferecer ao mercado uma empresa com uma nova cara, uma nova proposta. Na verdade empreender passa por administrar com resultado, recursos escassos, tecnologia 
insuficiente, e pessoal pouco qualificado
Já o intraempreendedorismo, não se adquire com diploma de graduação e especialização, é preciso muito mais do que isso para 
se destacar no mercado de trabalho. As empresas querem cada vez mais profissionais que tragam soluções inusitadas para seus problemas, sejam proativos e inovadores, 
ou seja, que tenham um perfil intraempreendedor. As empresas querem o comportamento empreendedor a favor da empresa. Se, em sua forma tradicional, o 
empreendedorismo é realizado por empreendedores, que agem de forma independente e são os únicos responsáveis pelos riscos e beneficiário da ação empreendedora, 
no intraempreendedorismo, a ação empreendedora é realizada por intraempreendedores, que são colaboradores de uma organização – diretores, gerentes e demais 
funcionários-, que agem como empreendedores. 
As ações empreendedoras praticadas pelos agentes atuantes na empresa é que promove o alcance dos resultados dos 
principais. Estes agentes também sofrem a consequência dos riscos e benefícios das ações empreendedoras, e cujo ambiente e recursos podem facilitar ou dificultar essa 
ação. O ambiente intraempreendedor nasce e se expande em função da natureza da cultura das organizações. Na maioria, a estrutura de poder e as teias hierárquicas 
que inibem a liberdade dos colaboradores, o que dificulta a capacidade inovadora das pessoas. 
O intraempreendedorismo é atualmente muito relevante nas empresas, 
na verdade, indispensável, pois a partir dele, a empresa conseguirá recriar seus processos, trabalhar os fatores críticos e desenvolver novas formas de atuação. Para 
apoiar o desenvolvimento do intraempreendedorismo, as empresas devem estar atentas à aplicação de práticas de governança corporativa para viabilizar a atuação das 
atividades dos agentes. Governança corporativa é, segundo Oliveira (2007),  é um modelo de gestão que, a partir das interações entre acionistas, conselhos, auditorias e 
diretorias, proporciona adequada sustentação para o aumento da atratividade da empresa no mercado financeiro e comercial.

Diante desta contextualização o projeto 
busca responder: De que forma os intraempreendedores de uma Instituição de Ensino Superior de Vitória contribui para sua atratividade no 
mercado?

OBJETIVOS

Compreender a relação entre empreendedores e intraempreendedores em uma Instituição de Ensino Superior de Vitória;
Identificar fatores de 
contribuição dos intraeempreendedores;
Verificar as formas de atuação dos intraempreendedores.

METODOLOGIA DA PESQUISA

A metodologia aplicada a esta 
pesquisa, será de estudo de caso, exploratória, descritiva, qualitativa e se utilizará, além da fundamentação teórica, de  entrevista semi-estruturadas com os 
intraempreendedores, análise documental e observação direta, o que possibilitará a coleta de dados e o desenvolvimento do trabalho.
Os intraempreendedores serão os 
agentes (funcionários) da Instituição de pesquisa e pretende-se entrevistar tantos quanto possível para melhorar a análise deste trabalho.
Para o desenvolvimento da 
metodologia será cumprido as seguintes etapas:
1.ª etapa (exploratória) - problema de pesquisa (ajuste e adequação), contato inicial com os agentes envolvidos na 
pesquisa e recolhimento do primeiros dados;
2.ª etapa (descritiva)  - seleção de fatos do fenômeno, teorias para fundamentação, preparação para próximo contato com 
os agentes;
3.ª etapa  - Coleta de dados (entrevista, observação direta e documentos);
4.ª etapa - Análise dos dados, evidências e ajustes;
5.ª etapa - Conclusões e 
sugestões
6.ª etapa - Redação final

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se como resultado que ações praticadas pelos agentes (intraempreendedores) estejam 
contribuindo para a empresa alcançar suas metas estabelecidas, bem como seja identificado práticas de governança adotada para o adequado funcionamento e 
diminuição de assimetrias informacionais na realização das atividades

VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

Não se aplica, pois não será necessário investimento 
financeiro para o desenvolvimento do projeto.
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da amostra.
 ão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento (caso não existam editais abertos entre Fevereiro e 
Março).
 ão e discussão dos resultados.
 ão da revisão de literatura, metodologia, descrição e 
discussão dos resultados em forma de resumos e artigo científico para submissão; discussão dos resultados com outros grupos de pesquisa.

2018: submissão de trabalhos científicos e apresentação em congressos nacionais da pesquisa; de acordo com a potencialidade da pesquisa, submissão em congressos 
internacionais.
 ão e submissão do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO

Na década de 70, Morganroth et al. (1975) sugeriram uma associação entre os tipos de esforços e as adaptações cardíacas que são naturalmente também 
o resultado de um conjunto vasto de determinantes ambientais e genéticas (Pelliccia et al., 2002). Assim, o esporte oferece um campo de estudos para perceber o 
processo de remodelagem cardíaca com o objetivo de melhoria das funções cardiovasculares. Vários estudos (Sagiv et al., 2007; Madeira et al., 2008; Naylor et al., 2008) 
apontam para a existência de uma remodelagem do ventrículo esquerdo (VE) de tipo concêntrico ou excêntrico consoante a modalidade 
praticada.
Complementarmente, não foram encontradas evidências de adaptação cardíaca dicotómica entre atletas de modalidades com predominância da força ou do 
aeróbio na estrutura do rendimento (Wernstedt et al., 2002). Gates et al. (2003) sugerem o grau de solicitação dos membros superiores como elemento relevante para o 
processo de remodelagem cardíaca. É o caso da modalidade esportiva CrossFit, onde as sessões de treinamento seguem uma linha de prescrição que contém movimentos 
funcionais, em alta intensidade e constantemente variado, organizados em um WOD, que significa “treinamento do dia” (Tibana et al., 2015).	Está amplamente difundido 
que os treinamentos de força e aeróbio são capazes de promover alterações morfológicas no coração, como aumento da espessura do septo ventricular, aumento da 
cavidade e espessura da parede do ventrículo esquerdo (Pluim et al., 2000). Por outro lado, a modalidade de CrossFit é caracterizada por treinos voltados para o 
condicionamento físico geral, com foco no aperfeiçoamento de capacidades como, resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força e potência (Tibana et al., 
2015). Considerando o alto crescimento da modalidade nos dias de hoje a dinâmica dos treinamentos, com exercícios de força realizados em alta intensidade ou alta 
sobrecarga, é de se esperar que existam adaptações morfológicas positivas no coração. Entretanto, é importante definir se as adaptações são predominantemente 
semelhantes ao treinamento aeróbio, de força ou aos dois tipos de treinamento. Não foram observados na literatura estudos que realizassem esse tipo de análise na 
população selecionada.


OBJETIVOS

O objetivo geral da pesquisa será avaliar a variação morfológica e autonômica do coração associado à prática da modalidade de 
CrossFit.
Os objetivos específicos serão: (i) avaliar e comparar as dimensões do coração entre os padrões estabelecidos para indivíduos sedentários e atletas de CrossFit; 
(ii) avaliar e comparar a estrutura do coração entre os padrões estabelecidos para indivíduos sedentários e atletas de CrossFit; (iii) avaliar e comparar a massa e tamanho 
do ventrículo esquerdo entre os padrões estabelecidos para indivíduos sedentários e atletas de CrossFit (iv) avaliar e comparar o controle autonômico do coração entre os 
padrões estabelecidos para indivíduos sedentários e atletas de CrossFit.


METODOLOGIA

Desenho do estudo e amostra
O presente projeto de pesquisa será realizado 
de forma transversal com aproximadamente 30 indivíduos, sendo homens e mulheres praticantes da modalidade de Crossfit por mais de quadro anos ininterruptos, com 
idade entre 20 a 50 anos. Todos os participantes não poderão apresentar históricos de doenças cardiovasculares, uso de algum medicamento que controle ou interfira nas 
respostas do sistema cardiovascular. Além disso, também serão excluídos da pesquisa os indivíduos que relatam o uso continuo de esteroides anabólicos androgênicos. O 
estudo deverá ser aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa com Humanos e todos os responsáveis e participantes irão assinar, o termo de consentimento livre e 
esclarecido, garantindo o caráter voluntário da participação e confidencialidade dos dados (submetido no comitê de ética da UNESA no dia 06/11/2017; aguardando 
aprovação).

Avaliação antropométrica
Os indivíduos realizarão uma avaliação antropométrica com estatura, massa corporal e dobras subcutâneas tricipital, 
subescapular, supra ilíaca e abdômen, seguindo os procedimentos descrito. O teste foi elaborado de acordo com Bentley et al. (2007). O VO2max corresponde ao máximo 
consumo de oxigênio atingido durante o teste.

Avaliação ecocardiográfica
Para a avaliação da morfologia cardíaca será utilizado um ecocardiógrafo GE Vivid 3, com 
sonda multifrequência 1.5-3.6 MHz (GE Vingmed Ultrasound, Horten, Noruega). As dimensões e espessuras serão registrados com os atletas em repouso e pelo mesmo 
operador, de acordo com as recomendações da Sociedade Americana de Ecocardiografia e Sociedade Europeia de Ecocardiografia (Lang et al., 2006). Por meio da 
Ecocardiografia, será determinado o diâmetro da raiz da aorta (RAo), diâmetro do átrio esquerdo (Da), diâmetro telediastólico do ventrículo esquerdo (Dd) e telesistólico 
do ventrículo esquerdo (Ds), espessura diastólica do septo interventricular (SIV) e espessura da parede posterior em diástole do ventrículo esquerdo (Pp). Com base nas 
dimensões anteriores, será determinada a massa do ventrículo esquerdo (MVE), estimada pela fórmula cúbica da Sociedade Americana de Ecocardiografia modificada por 
Devereux et al. (1986) (equação 1) e medidas dos preditores (Dd, Pp e SIV) expressas em milímetros:		(Equação 1)	MVE (g) = 0,8 x [1,04 x ((Dd + Pp + SIV)3 – (Dd)3] + 
0,6

A massa do ventrículo esquerdo será corrigida pela área de superfície corporal (ASC), permitindo calcular o índice de MVE (g/m²) utilizando a equação 2: 

(Equação 
2)
SC (m²) = 0,007184 x [massa corporal (kg)]0,425 x [estatura (cm)]0,725

Seguidamente, para determinar a espessura da parede do VE relativa (EPRVE) será utilizada a 
equação 3, permitindo distinguir um perfil concêntrico (≥ 0,44) ou excêntrico (< 0,44):

(Equação 3)
EPRVE = (SIV + Pp) / Dd

A função sistólica do ventrículo esquerdo 
será traduzida através do cálculo das frações de encurtamento (FEnVE) e de ejeção (FEjVE) do ventrículo esquerdo. A FEnVE é calculada por meio dos diâmetros 
telediastólico (Dd) e telesistólico (Ds), através da equação 4. A FEjVE é calculada por meio dos volumes diastólico final (VDVE) e sistólico final (VSVE), através da equação 
5: 		(Equação 4)	FEnVE = [(Dd – Dd) / Dd] x 100		(Equação 5)	FEjVE = [(VDVE – VSVE) / VDVE] x 100		Avaliação da variabilidade da frequência cardíaca	A variabilidade 
da frequência cardíaca será realizada por meio do cardiofrequencímetro (Polar® RS800C Heart Rate Monitor, Kempele, Finland) com o voluntário em repouso. O indivíduo 
será colocado em repouso absoluto durante trinta minutos em uma sala sem nenhum tipo de movimentação ou ruído, que possa interferir na concentração do indivíduo 
ou na coleta dos dados. Os dois primeiros minutos serão descartados e os minutos de 2-30 serão analisados.
A análise da VFC será realizada por parâmetros no domínio 
do tempo e da frequência. Na análise do domínio do tempo serão estudados os índices que refletem a modulação vagal sobre o coração, como os valores dos desvios 
padrão dos intervalos RR normais (SDNN), a raiz quadrada da média da soma dos quadrados das diferenças entre intervalos RR normais adjacentes (rMSSD) e a 
porcentagem de intervalos RR adjacentes com diferença de duração superior a 50ms (pNN50). Na análise no domínio da frequência serão avaliados os componentes de 
baixa frequência (LF), alta frequência (HF) e razão entre os componentes (LF/HF).

Análise estatística
Os dados serão apresentados em média ± desvio padrão (DP), 
valores mínimos, máximos. Além disso, será apresentado para todas as variáveis o intervalo de confiança de 95%, como fator de comparação com valores de normalidade 
para indivíduos sedentários e com valores disponíveis na literatura em indivíduos experientes em treinamento de força ou aeróbio. O software estatístico utilizado será o 
SPSS versão 20.0 (Somers, NY, USA).


VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

O Laboratório de Fisiologia do Exercício e Medidas e Avaliação da FESV já possui em sua 
estrutura o analisador de gases (Metalyzer II, Cortex) e a esteira rolante (SuperATL, Inbrasport) em total funcionamento. Também já possui o cardiofreqêncimetro (Polar® 
RS800C Heart Rate Monitor, Kempele, Finland) para a realização da análise da variabilidade da frequência cardíaca. A avaliação ecocardiográfica será realizada em 
parceria com clínica especializada em ecocardiografia da cidade de Vitória, que já se disponibilizou para a realização dos exames, disponibilizando profissional 
especializado para a realização do exame. A clínica exigiu como contrapartida o uso de seu nome na divulgação dos resultados da pesquisa. Dessa forma, o presente 
projeto de pesquisa não terá gastos financeiros diretos.


RESULTADOS ESPERADOS

De acordo com a literatura, o problema de pesquisa e a hipótese, espera-se que 
seja possível avançar na hipótese do remodelamento cardíaco misto ou concorrente em atletas de CrossFit.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0299657415152651
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Descrição do Plano de Trabalho
Eficácia dos Precedentes Judiciais no Brasil: Uma análise da estabilidade e integridade das decisões do STJ no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 



Introdução
	O Código de Processo Civil pretendeu estabelecer um microssistema de precedentes judiciais, vinculantes e persuasivos, com o objetivo garantir maior 
segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais. Embora o tratamento normativo não tenha sido exaustivo, considerando que o tema é tratado, de forma direta, 
nos artigos 926 a 928, não há dúvidas no sentido de que está se consolidando no Brasil um modelo de padronização decisória no âmbito dos tribunais superiores.
	É 
neste contexto que surgem duas ordens de questões. A primeira concerne ao procedimento estipulado para formulação dos precedentes judiciais no âmbito dos tribunais 
superiores (STF/STJ). Considerando a vinculação vertical e horizontal proposta pelo Código de Processo Civil de 2015, se faz necessário instituir, de forma transparente, o 
procedimento para edição, revisão e superação da tese jurídica fixada, de modo a evitar que a dinâmica dos precedentes judiciais fique condicionada à composição 
momentânea de um determinado órgão colegiado. Este ajuste fino se faz importante, do ponto de vista da legitimidade democrática, haja vista a força normativa dos 
precedentes judiciais no direito processual brasileiro .
	A segunda ordem de questões que emergem diz respeito mesmo à aplicação vertical dos precedentes judiciais nos 
tribunais locais. As Cortes Supremas, na vigência do CPC/2015, não mais possui como papel precípuo a correção das decisões judiciais dos tribunais locais ou mesmo 
garantir a unidade da aplicação do direito em todo território nacional (MARINONI, 2017). O principal papel dos tribunais superiores é estabelecer, de forma segura, a 
igualdade e previsibilidade nos tribunais locais através da edição de precedentes com intensa vinculação ou obrigatórios, como pretende Marinoni (2017).
	Diante deste 
quadro, compreender como os tribunais locais aplicam os precedentes judiciais, principalmente o modo discursivo através do qual identificam os fundamentos 
determinantes (ratio decidendi) e a forma como fazem a distinção (distinguish), é fundamental para se analisar em que medida o sistema de precedentes vinculativos é, 
de fato, eficaz, enquanto fonte normativa, ou se o mesmo é utilizado tão somente para corroborar ou ilustrar interpretação legislativa concebida previamente pelo 
julgador.
	Com efeito, considerando a dimensão continental do Brasil e o tempo dispendido para a pesquisa, o projeto terá como recorte analisar aplicação dos 
precedentes judiciais vinculativos  do Superior Tribunal de Justiça no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Embora o recorte seja local, a amostragem dos 
julgados que aplicaram os precedentes judiciais podem contribuir, em alguma medida, para se inferir acerca da efetividade do sistema de precedentes judiciais em boa 
parte dos tribunais brasileiros.
Objetivos
	O objetivo geral do projeto de trabalho é identificar, no texto normativo do Código de Processo Civil, as decisões judiciais do 
Superior Tribunal de Justiça que são consideradas precedentes judiciais e como as mesmas são aplicadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Os objetivos 
específicos desdobram-se em dois. O primeiro corresponde à análise do método utilizado pelos órgãos colegiados para se extrair de um determinado precedentes judicial 
o núcleo dos fundamentos determinantes. Considerando que os fundamentos determinantes de um precedente judicial corresponde ao seu conteúdo normativo, 
identificar o método utilizado pelos órgãos colegiados para destaca-lo dos argumentos periféricos (obter dictum) constitui o cerne da aplicação do microssistema de 
precedentes.
O segundo objetivo tem como escopo investigar, a partir da práxis dos órgãos colegiados do Tribunal, o critério utilizado para fazer a distinção entre um 
precedente judicial que deve ser afastado do caso sob julgamento e de outro que deve ser aplicado em sua integralidade. A aplicação adequada da distinção e a 
respectiva fundamentação no voto do relator são cruciais, nos termos do art. 489, §1º do CPC, para dar credibilidade ao microssistema de precedentes judiciais disposto 
no Código de Processo Civil.
Metodologia
A metodologia que será empregada no trabalho será a qualitativa-documental consubstanciada na análise de acórdãos 
coletados nas 22 Câmaras Cíveis do TJ/RJ. Pretende-se analisar uma amostragem de decisões judiciais, coletadas nas Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, para identificar, de forma detalhada, como foi justificada a aplicação dos fundamentos determinantes dos precedentes do STJ e o método utilizado para a 
distinção na escolha do precedente a ser utilizado e, como consequência, a exclusão dos demais que também aborde o tema objeto do processo.
Importa descrever de 
forma mais detalhada a forma pela qual os dados serão coletados. Inicialmente registra-se que optamos por analisar a aplicabilidade dos precedentes vinculativos do 
Superior Tribunal de Justiça considerando a diversidade de temas e a amplitude das áreas do direito contemplada por este tribunal e a repercussão de suas decisões nos 
tribunais locais. Assim, a pesquisa será dividida em três áreas específicas (Direito do Consumidor, Processual Civil e Processo Coletivo), extraindo da jurisprudência do STJ 
um ou dois precedentes judiciais paradigmas de cada área mencionada.

Ultrapassada esta etapa inicial serão coletados acórdãos das Câmaras Cíveis do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo menos duas decisões colegiadas, através de busca pelo número do precedente do STJ ou seu equivalente, que tenha utilizado 
como fundamento as respectivas decisões do referido tribunal superior de modo a investigar se a metodologia de aplicação do microssistema de precedentes judiciais foi 
utilizada de forma adequada (identificação da ratio decidendi e distinção).
A partir desta amostragem pretende-se fazer um panorama da dinâmica da aplicação dos 
precedentes judiciais vinculativos do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com o escopo de analisar, de forma crítica, 
a eficácia deste microssistema na processualística brasileira.
	Viabilidade econômico-financeira
	O plano de trabalho é viável, pois não depende de maiores recursos 
financeiros. A amostragem será coletada do sítio do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Não haverá, portanto, necessidade 
de deslocamentos para coleta de dados.
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Descrição do Plano de Trabalho
Nas últimas décadas, a expansão da atividade econômica transnacional, levaram a conscientização social e política sobre o impacto da atividade das empresas sobre os 
direitos humanos, atraindo a atenção dos Organismos Internacionais, em especial das Nações Unidas, que passaram a incluir em suas agendas metas para o 
desenvolvimento de mecanismos destinados a exigir das corporações transnacionais o respeito aos direitos humanos na realização de suas atividades, ou seja, de 
comprometer as empresas com os direitos humanos.  Este projeto tem como foco as corporações transnacionais do setor agroalimentar diante das demandas de direitos 
humanos, de respeito ao direito a uma alimentação adequada, tal como definido nas normativas internacionais. O objetivo da pesquisa neste sentido é conhecer e 
compreender o debate a respeito da responsabilidade das corporações com os direitos humanos, analisando as principais iniciativas dos organismos internacionais, bem 
como o embate teórico travado nesta temática.
Nas últimas décadas, o avanço do processo de globalização econômica alargou o espaço de atuação das empresas 
transnacionais, trazendo novos desafios aos direitos humanos, agora não somente como obrigativos dos Estados, como assentado no direito internacional desde a 
metade do século XX, mas como exigência de respeito pelos atores privados, em especial, as corporações transnacionais, cujas atividades estão diretamente relacionadas 
a vida humana, em seu sentido mais amplo. Estes novos desafios abrem um profícuo espaço para debates acadêmicos e iniciativas políticas, no sentido reconhecer a 
necessidade de atribuir responsabilidade às corporações transnacionais, na realização de suas atividades, para com os direitos humanos.
Nas últimas décadas, a 
economia mundial mudou sua organização e governança, em especial nas esferas do comercio internacional e da organização da indústria. Por um lado, as diferentes 
partes do processo de produção são fisicamente separados – separação geográfica - o que se convencionou chamar de desfragmentação, permitindo uma rede 
transfronteiriça de produção e por outro lado, ocorre a integração do mercado global, o que significa a integração funcional e a coordenação das atividades econômicas 
no mundo. A desintegração vertical ou desfragmentação das Corporações Transnacionais (CTN) decorre da redução da atuação direta da empresa nas atividades não 
centrais e no foco na inovação tecnológica, nas estratégias de produtos, de marketing e segmentos de manufatura e serviços (GEREFFI, 2005a, p. 78). Este processo torna-
se um desafio para a realização dos Direitos Humanos.
A transnacionalização da economia de mercado tem sérias implicações na realidade sócio econômica dos Estados. 
Para David Held (1991) estas empresas planejam e executam a produção, comercialização e a distribuição de bens e serviços por referência à economia mundial e o país 
onde exercem sua atividade tem pouca importância no conjunto de sua estratégia. Saskia Sassen (2010) já compreende a globalização como um processo que ocorre 
também em nível subnacional, envolvendo redes e entidades transfronteiriças que conectam diversos processos e atores locais ou nacionais, dentre elas as ONG´s de 
direitos humanos, por exemplo. Neste sentido, a atividade econômica globalizada reformula as ordens existentes e contribui para a formação de novas ordens e isto se dá 
por meio da pratica de atores econômicos como as empresas transnacionais ou globais e os mercados globais e do desenvolvimento de determinados regimes de valor, 
como a desregulação da economia. 
Neste novo cenário, por um lado, o Estado é parte necessária do processo de globalização econômica e isto compromete 
profundamente a sua função de garantidor dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, atribuída seja por suas normas internas fundamentais ou pelo Direito 
Internacional dos Direitos Humanos. Por outro, as violações de direitos não são mais provocadas exclusivamente pelo Estado, diante da expansão do espaço econômico, 
mas por atores privados, como as corporações transnacionais ou globais,
Neste contexto, no campo teórico do direito internacional, o debate vai do tradicional 
argumento de que as normas de direitos humanos porque voltadas para o espaço público não seriam exigíveis de agentes privados, aos argumentos mais concessivos 
como o de Andrew Claphan (1996), que, analisando as disposições da Convenção Europeia de Direitos Humanos, argumenta que os direitos humanos devem ser 
protegidos de qualquer violação, seja pública ou privada. Segundo Zanitelli (2011), a questão prioritária da sujeição das empresas aos direitos humanos ou eficácia 
horizontal das normas de direitos humanos se divide, entre voluntaristas e obrigacionistas. Para os primeiros, é possível prevenir violações aos direitos humanos buscando 
a adesão das empresas às boas práticas empresarias, estabelecendo princípios que devem nortear a atividade econômica. Para os segundos, é necessário que haja 
mecanismos de sanção nacionais e internacionais voltadas para as empresas e empresários, para que se possa coibir as violações aos direitos humanos. No primeiro grupo 
está a Organização das Nações Unidas e suas iniciativas para prevenir violações de direitos humanos pelas empresas.
Sob o ponto de vista da política institucional 
internacional, a Organização das Nações Unidas tem investido esforços no sentido de criar mecanismos para entes não-estatais, ou seja, para a atuação das empresas, no 
sentido de que alinhem suas atividades aos direitos humanos. Em 2003, a Subcomissão da ONU para a Promoção e Proteção de Direitos Humanos, aprovou as “Normas 
sobre Responsabilidades das Empresas Transnacionais e Outros Empreendimentos Comerciais em Relação aos Direitos Humanos” e em 2005, o Secretário-Geral da ONU 
nomeou John Ruggie como representante especial, atribuindo a ele a função de investigar mais a fundo a questão. A função de Ruggie estendeu-se por mais 3 anos e em 
2001 ele apresenta seus Princípios-guia sobre Direitos Humanos e empresas que detalham os deveres de proteção atribuídos aos Estados e às corporações, o dever de 
evitar as violações relacionadas às suas atividades. Em 2012, a ONU publica o Guia Interpretativo da Responsabilidade das Corporações no Respeito aos Direitos Humanos, 
cuja finalidade é de explicar os Princípios-Guia para garantir a plena compreensão de seu significado e intenção. 
Não se esgota no Relatório Ruggie de 2011 a intenção da 
ONU de comprometer as empresas com os direitos humanos. Em janeiro de 2016, foram apresentados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, revitalizando a 
parceira global para o desenvolvimento sustentável  e conclamando a participação de todos na sua implementação até 2030 – mulheres, crianças, indígenas, ONG´s, 
autoridades locais e Empresas. No relatório anual sobre meio ambiente de 2016, a ONU mais uma vez reafirma a importância do comprometimento das empresas na 
superação dos efeitos das mudanças climáticas. Também em 2016, o 5º Fórum da ONU sobre Negócios e Direitos Humanos traz um debate inovador sobre a imersão dos 
direitos humanos nas regras e relacionamentos que impulsionam a economia.
	O setor agroalimentar, aliada às exigências de novas tecnologias bioquímicas, é de 
potencial risco de violação dos direitos humanos, em especial do direito à alimentação adequada. Neste mercado, há uma crescente dependência dos insumos agrícolas - 
cujos produtores primários são as corporações transnacionais - que promovem a melhora do desempenho agrícola. Estes insumos são materiais e infraestrutura utilizados 
em fazendas para facilitar a produção de culturas e três deles estão no núcleo da agricultura moderna: as sementes comerciais, os agroquímicos e os fertilizantes, cuja 
utilização pode, por um lado, melhorar o rendimento dos agricultores e aumentar a rentabilidade de suas operações e por outro, causar graves e irreversíveis danos à 
saúde humana, como no caso dos agroquímicos/pesticidas/contaminantes/defensivos agrícolas.
No Brasil o risco de violação de diretos humanos pelas empresas do 
setor agroalimentar é muito alto, principalmente pela clara opção pelas políticas de fomento aos agronegócios, pela atuação insatisfatória do governo na criação de 
políticas de registro de agrotóxicos e de fiscalização do uso destas substâncias na produção de alimentos. Disto resulta que a contaminação dos alimentos com pesticidas 
é caso de saúde pública no Brasil e neste sentido, é prioritário o desenvolvimento de instrumentos que efetivamente obriguem as corporações a alinharem seus negócios 
com as exigências dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos, como recomenda o décimo primeiro princípio orientador desenvolvido por John 
Ruggie.
Recentemente o governo brasileiro divulgou uma nova política para os agronegócios, apresentando um modelo desburocratizado e modernizado para a 
agricultura. Chamado de programa Agro+, o novo modelo criado pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Blairo Maggi. No rumo desta nova 
política, a ANVISA publicou em 11 de janeiro de 2016 a Orientação de Serviço nº 6 que determina a simplificação de procedimento de avaliação toxicológica para fim de 
alteração, inclusão ou exclusão de fabricantes em produto técnico, reduzindo o papel da ANVISA e do IBAMA, alegando a necessidade de garantir maior celeridade aos 
pedidos de registro de contaminantes. Este quadro da política brasileira é desenhado pelo IPEA, no Relatório “POLÍTICAS SOCIAIS: acompanhamento e análise”, de 2015. 
Segundo o Instituto, no setor agropecuário impõe-se estratégias de controle sobre a terra e sua produção, cuja atuação abrange todos os elos da cadeia produtiva, desde 
o fornecimento de insumos – sementes modificadas, agrotóxicos, fertilizantes - até a comercialização e consumo. Este quadro não deixa dúvidas quanto ao risco de 
violação dos direitos humanos na atividade das empresas do setor agroalimentar, em especial ao direito de todos os brasileiros a uma alimentação saudável e livre de 
substâncias nocivas à saúde humana.
O objetivo geral desta pesquisa é a compreensão analítica do debate sobre direitos humanos e corporações transnacionais. Como 
objetivos específicos, pretende-se: 1) compreender as principais abordagens teóricas no campo do direito internacional dos Direitos Humanos sobre a responsabilidade de 
atores não-estatais, em especial, de corporações transnacionais, com os direitos humanos. Em segundo lugar, aplicar este conhecimento na avaliação do impacto dos 
direitos humanos, com enfoque no direito à alimentação adequada, nas atividades de empresas do setor agroalimentar no Brasil.
A metodologia adotada será descritivo-
interpretativa, com análise de textos compreendendo os textos da bibliografia de referência, as recomendações, propostas, decisões e relatórios da Organização das 
Nações Unidas e de outros organismos internacionais envolvidos com a temática e ainda documentos relacionados às atividades de corporações do setor agroalimentar 
no Brasil. A pesquisa consistirá, num primeiro momento, na leitura da bibliografia selecionada que possibilitará a compreensão do debate teórico e seus contornos 
epistemológicos. Num segundo momento, serão analisadas as propostas, recomendações, comentários, relatórios da ONU e de outros organismos internacionais, com a 
finalidade de compreender os limites e possibilidades dos novos instrumentos desenvolvidos para comprometer as empresas transnacionais com o respeito e a promoção 
dos direitos humanos, com enfoque no direito à alimentação adequada. Na última etapa, a pesquisa se concentrará nas corporações do setor agroalimentar no Brasil, 
analisando-se, a partir de informações disponíveis, o impacto dos direitos humanos – direito à alimentação adequada - na realização de suas atividades, com especial 
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Cronograma:
Fase 1 (fevereiro/abril de 2018)
Leitura e fichamento da bibliografia de referência na temática da responsabilidade de atores não-estatais, em especial sobre a 
responsabilidade das corporações transnacionais pelo respeito e promoção dos direitos humanos.

Fase 2 (maio/julho de 2018)
Identificação, análise e fichamento das 
propostas, recomendações, comentários, relatórios da ONU, em destaque os trabalhos produzidos pelo Grupo de trabalho sobre corporações e direitos humanos, pelo 
Fórum de direitos humanos e pelo Representante especial  do secretário-geral sobre direitos humanos e corporações transnacionais e outras empresas comerciais, além 
de documentos de outras organizações como a Organização para a Agricultura e Alimentação (FAO) e Organização (OMS) e outros organismos internacionais não-estatais, 
como o Business and Human Rights Resource Center e a Conectas Direitos Humanos. Preparação do primeiro artigo científico e desenvolvimento do projeto de pesquisa 
(em tempo para o edital de fomento).		Fase 3 (agosto/novembro de 2018)	Identificação de documentos disponíveis a respeito do impacto dos direitos humanos – 
direito à alimentação adequada - nas atividades e práticas da Monsanto do Brasil e avaliação segundo as diretrizes e instrumentos identificados na fase anterior. 
Preparação do segundo artigo e conclusão do projeto de pesquisa.

Fase 4 (dezembro de 2018/janeiro de 2019)
Relatório final da pesquisa e submissão dos artigos


enfoque nas atividades da Monsanto do Brasil.
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PROJETO: Os direitos humanos das mulheres na cidade do Rio de Janeiro: um olhar crítico sobre as condenações judiciais e a tutela de direitos

Cronograma:
1º Etapa: FEVEREIRO/2017 – ABRIL/2017: 	- Levantamento bibliográfico;	- elaboração do marco teórico;		2º Etapa: MAIO/2017 – AGOSTO/2017: 	- Pesquisa e seleção 
de políticas públicas voltadas para a proteção e promoção dos direitos das mulheres na cidade do Rio de Janeiro.
- Análise sobre a implementação das políticas públicas 
selecionadas.		3º Etapa: SETEMBRO/2017 – OUTUBRO/2017: 	- Recopilação dos dados coletados;	- realização de entrevistas com profissionais da área;	- pesquisa de 
decisões judiciais condenatórias acerca da infração dos direitos humanos das mulheres (direitos reprodutivos e sexuais) cometidos pelo poder público da cidade do Rio de 
Janeiro no período estudado;
- transcrição de entrevistas, sistematização de dados conseguidos e análise das estatísticas processuais;
- Organização e análise de todos as 
informações levantadas na pesquisa.		4º Etapa: NOVEMBRO/2017 – JANEIRO/2018: 	- elaboração de artigos científicos para publicação em revistas e periódicos 
científicos especializados;
- apresentação em congressos e seminários sobre o tema sobre as principais conclusões e dados levantados nesta pesquisa.


Descrição do Plano de Trabalho
UMA VISÃO CRÍTICA ACERCA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE OS DIREITOS DAS MULHERES NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: DIREITOS REPRODUTIVOS E 
SEXUAIS

INTRODUÇÃO

Trata-se de trabalho que pretende analisar criticamente as políticas públicas relativas a promoção e proteção dos direitos das mulheres na 
cidade do Rio de Janeiro, em especial sobre os direitos reprodutivos e sexuais, no biênio 2016-2017. Tendo em vista que as mulheres são a maioria da população brasileira 
e as principais usuárias do Sistema Único de Saúde - SUS, e representam, por consequência, um segmento social fundamental para as políticas públicas, não apenas pela 
sua importância numérica, mas, especialmente, porque as históricas desigualdades de poder entre homens e mulheres implicam em forte impacto nas condições de 
saúde das mulheres.
O direito à saúde está previsto na Constituição Federal, sendo obrigação do Estado prover os serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
O direito das mulheres à saúde deve ser compreendido de forma integral, ou seja, considerando as mulheres não apenas em suas funções reprodutivas, mas também 
como indivíduos autônomos que merecem desfrutar de pleno acesso aos serviços de saúde, sendo estes relacionados ou não à maternidade. De forma que o pleno 
exercício dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres depende de seu acesso a serviços de saúde de qualidade, que ofereçam meios de prevenção às doenças 
sexualmente transmissíveis (DSTs) e métodos contraceptivos, e ainda pré-natal e parto seguros.
Diversos são os desafios atuais referentes à proteção dos direitos das 
mulheres, desde a perspectiva do grave problema social da violência doméstica, até mesmo a problemática envolvendo a feminização da AIDS e outras DSTs. Entre 2001 e 
2008, a taxa de incidência de AIDS no Brasil caiu 1,7% para os homens, enquanto que entre as mulheres aumentou 3,1% (dados do Ministério da Saúde, Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária, 2009). O câncer, especialmente o de mama e do colo do útero, ainda vitimiza um grande número de mulheres. 
Progressivamente os direitos das 
mulheres passam a receber atenção por parte do Judiciário brasileiro. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal autorizou a interrupção da gravidez para fetos anencéfalos, 
abrindo mais uma possibilidade lícita de interrupção da gravidez no ordenamento jurídico brasileiro.
Cabe ressaltar também que as mulheres enfrentam ainda violência 
institucional nos serviços médicos, principalmente no que diz respeito ao racismo e ao sexismo, justificando a necessidade de políticas públicas que atentem para as 
especificidades de outros grupos, como as mulheres idosas, jovens, mulheres com deficiência, mulheres lésbicas e trans.
Sobre a relação entre violação de direitos das 
mulheres e raça/etnia, vale destacar a importância de políticas públicas adequadas, inclusive para mitigar situações que levam o Estado brasileiro a condenações 
internacionais, como no caso de Alyne da Silva Pimentel, vítima, em 2002, de mortalidade materna por atos de negligência dos serviços públicos de saúde. O caso foi 
levado ao Comitê sobre Eliminação da Discriminação contra Mulheres (CEDAW), que concluiu que o Brasil havia violado os direitos humanos de Alyne e os direitos de 
grávidas em geral.
Mesmo com a condenação no âmbito internacional, o Brasil segue sendo um exemplo negativo do descumprimento das obrigações fundamentais de 
assegurar o pleno exercício dos direitos de acesso à saúde, de acesso à justiça e por não regular com a devida diligência as atividades dos serviços privados de saúde, o 
que constitui uma discriminação contra a mulher.
A importância deste estudo deve-se, principalmente, ao reconhecimento de que a positivação de direitos, levando-se 
em conta a forma como as ordens jurídicas nacionais e a internacional estão atualmente estruturadas, afeta políticas públicas e, assim, a vida da maioria mulheres. 
Ressalte-se, entretanto, que a positivação dos direitos não significa, necessariamente, sua eficácia plena e imediata, sendo somente considerada um avanço nesta 
direção.

OBJETIVOS GERAIS
Analisar criticamente políticas públicas na cidade do Rio de Janeiro que estejam voltadas para a proteção e promoção dos direitos das 
mulheres, seus avanços e fragilidades no que tange a efetividade dos direitos humanos deste coletivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para obtenção de resultados teóricos e 
práticos que validem essa abordagem, o presente projeto terá os seguintes objetivos específicos: 
a)	Analisar o perfil das políticas públicas voltadas para este coletivo 
instituídas no período que será objeto da pesquisa;
b)	Conhecer as instâncias governamentais e administrativas de implementação de políticas públicas voltadas para 
mulheres na cidade do Rio de Janeiro;
c)	Descrever o conteúdo das políticas públicas para mulheres na cidade do Rio de Janeiro, suas falhas e possibilidades;
d)	Verificar 
os discursos jurídicos e sociais dos diversos atores que interagem neste contexto.
e)	Avaliar o estado da efetivação de direitos humanos das mulheres na cidade do Rio 
de Janeiro (nos biênios 2016/2017), em especial os direitos reprodutivos e sexuais.

METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DE ETAPAS

Para alcançar os 
objetivos pretendidos nesta pesquisa será realizada uma revisão de literatura jurídica e sociológica especializada (pesquisa teórica), tendo como parâmetro a teoria crítica, 
e uma análise dos desenhos institucionais de mecanismos e órgãos estatais voltados para a criação e implementação de políticas públicas de efetivação dos direitos 
humanos das mulheres na cidade do Rio de Janeiro, associada a um levantamento de jurisprudência (pesquisa documental) sobre reparação de danos vinculados à 
violação dos direitos humanos (reprodutivos e sexuais) das mulheres, de modo a permitir uma análise e diagnóstico críticos sobre a efetividade destes direitos pelas 
instituições governamentais da cidade estudada. Serão utilizados autores que são referência no tema, tais como: Piovesan, Arendt, Byrnes, Ávila, dentre outros.
Ademais, 
para a identificação dos parâmetros normativos, será feito um levantamento das principais legislações nacionais e internacionais que sustentam os direitos reprodutivos 
das mulheres.
A primeira etapa da pesquisa que engloba os seus três primeiros meses corresponderá a análise e revisão da literatura jurídica e sociológica especializada 
na matéria, de modo a apresentar uma breve retrospectiva histórico-contemporânea da formação dos direitos reprodutivos e sexuais tal como formulados no âmbito 
interno e internacional.
A segunda etapa da pesquisa que terá a duração de quatro meses corresponderá na realização da pesquisa documental, seleção de políticas 
públicas que serão objeto de análise, pesquisa jurisprudencial, assim como as entrevistas com os profissionais selecionados e que atuam na área.
A terceira etapa da 
pesquisa estará dedicada a compilação dos dados coletados, sistematização das informações, transcrição das entrevistas e organização e análise de todos os dados 
recolhidos durante a análise documental e terá a duração total de dois meses.
A quarta e última etapa com duração de três meses diz respeito a elaboração de artigos 
científicos para publicação em revistas e periódicos científicos especializados e apresentação em congressos e seminários sobre o tema sobre as principais conclusões e 
dados levantados nesta pesquisa.

RESULTADOS ESPERADOS
Considerando a revisão teórica especializada e a análise documental (e jurisprudencial) a ser realizada ao 
longo do trabalho, espera-se alcançar os seguintes resultados:
1)	Uma visão mais aprofundada sobre o estado das políticas públicas voltadas para a promoção dos 
direitos das mulheres na cidade do Rio de Janeiro;
2)	Perspectiva crítica acerca das principais falhas e omissões de políticas públicas que promovem a proteção e a 
garantia dos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres no contexto estudado;
3)	Verificação do estado do acesso à justiça em casos de violação dos direitos humanos 
de mulheres na cidade do Rio de Janeiro;
4)	Panorama das decisões judiciais condenatória proferidas às instâncias governamentais em face de violações destes 
direitos.

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA

Trata-se de pesquisa que utilizará basicamente ferramentas documentais e bibliográficas. Sendo assim, este trabalho de 
investigação científica se mostra viável na medida em que as obras que serão utilizadas estão disponíveis na biblioteca da Universidade Estácio de Sá e de outras 
instituições universitárias na cidade do Rio de Janeiro, além de disponíveis para consulta na internet. A pesquisa, pelo viés teórico-documental, demandará uso de livros e 
periódicos, e pesquisa de jurisprudência na internet, a partir dos laboratórios de informática dos campi de atuação do pesquisador, não demandando grandes 
investimentos financeiros.
Ademais, os custos da implementação de tal estudo são extremamente baixos, tendo em vista que se faz apenas necessário a presença do 
pesquisador e de alunos de iniciação científica que estejam involucrados no estudo destas políticas públicas, e a coleta das informações e dados desejados. De maneira 
que não são necessários equipamentos ou qualquer outro investimento em infraestrutura para a realização da pesquisa.
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PROJETO: Dumping Social: Compliance e a responsabilização jurídica ambiental e laboral no ambiente cooperativo.

Cronograma:
Seleção de textos teóricos e da bibliografia de referência-	Jan. a Abril.
Elaboração do 1. Artigo-						Abril a Junho.
Produção de material didático para atividades de 
ensino 
e/ou pesquisa e propositura de projeto a Faperj-  		Fev. a outubro
Fichamento e elaboração de material para publicação dos artigos: Março a 
dezembro
Elaboração do 2. artigo cientifico- 					Julho a novembro
Elaboração de projeto de pesquisa para a propositora a 
Auxilio a Pesquisa Faperj (Apq1)- 
					Abril a outubro
Elaboração do trabalho para a Comunidade Dicente- 	       Janeiro a Dezembro
Apresentação do relatório do desenvolvimento do tema pesquisado-
dezembro/2018.


Descrição do Plano de Trabalho
A Constituição Federal de 1988, no seu art. 225 assevera o direito à qualidade de vida sadia e ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado e sustentável, 
impondo como dever de todos a preservação para as presentes e futuras gerações. Nesse contexto se vislumbra uma dimensão social da sustentabilidade, baseada em 
direitos fundamentais, e que devem ser compatibilizados a ordem econômica com os direitos a dignidade humana, na vertente laboral e ambiental. Esse equilíbrio 
fornece as condições favoráveis a um desenvolvimento duradouro, visando uma dimensão ética de responsabilidade social perante o crescimento econômico. Tal 
caminho somente pode ser trilhado em um processo democrático com apropriação dos direitos humanos a todos os empreendedores buscando a justiça social.
Na busca 
de um desenvolvimento sustentável as empresas não podem avaliar apenas a viabilidade econômica, mas utiliza-la como instrumento para avançar para a inclusão social 
nos processos corporativos, utilizando primordialmente de uma ética solidária, a partir de uma responsabilização social que levem em conta seus mercados em função da 
competitividade respeitando as legislações pertinentes e o princípio de boa-fé entre os clientes, empregados e empregadores. 
Nesse contexto o presente trabalho 
analisa as práticas de dumping social que se utilizam da concorrência desleal para alcance de uma maior lucratividade, desrespeitando o sistema normativo protetivo 
ambiental e laboral e prejudicando a livre iniciativa. No ordenamento normativo que regula a matéria temos que o Brasil aprovou a Ata final da Rodada do Uruguai de 
Negociações Multilaterais do GATT, por meio do Decreto Legislativo n. 30, de 15 de dezembro de 1994. Posteriormente, em março de 1995, foi editada a Lei 9019, a qual 
dispõe sobre a aplicação de direitos estabelecidos no Acordo Antidumping, decorrente da Rodada do Uruguai. Sua regulamentação ocorreu através do art. 4 do decreto n. 
1602, de agosto de 1995.  A normativa brasileira acompanha a noção internacional de definição de ‘dumping social’ pela venda de bens e serviços abaixo do mercado, 
privilegiando o viés econômico em contraponto ao social.
O crescimento produtivo não pode ser o único parâmetro a ser analisado, mas deve-se partir de uma obrigação 
moral dentro do sistema econômico vigente, de modo a proporcionar uma sociedade mais igualitária. Na contemporaneidade, cada vez mais globalizada, há uma 
preocupação quanto a imagem das empresas perante seus consumidores e as consequências de suas ações predatórias que maximizam o lucro, mas prejudicam os 
trabalhadores e o meio ambiente. Por esse motivo, há uma preocupação quanto ao Compliance, com a criação de um comportamento empresarial, visando sensibilizar a 
empresa quanto a estabelecimento de procedimentos e políticas, de modo a minimizar o risco de ações judiciais indenizatórias por danos ambientais e laborais.
Boa 
parte da doutrina analisa o dumping social na ótica internacional, quando é introduzido produtos de um país no comércio de outro país, por valor abaixo do normal, 
prejudicando a concorrência, e em alguns casos, migrando para mercados fora do território nacional, que apresente custos trabalhistas mais baixos e uma legislação 
ambiental que propicie oportunidade de introduzir produtos que sejam mais poluentes. Esse comportamento causa prejuízo a indústria local do país importador. Todavia, 
tal situação não se restringe ao âmbito internacional, pois no mundo globalizado contemporâneo, aspectos locais influenciam o plano nacional, com influências mútuas. 


O dumping social se apresenta na esfera trabalhista como uma conduta reprovável pelo empregador, que viola o princípio da livre concorrência, o valor social do trabalho 
e a dignidade do trabalhador, caracterizando um dano social em função de seu reflexo quanto ao rebaixamento da renda do empregado e, em alguns casos, de atentar 
quanto as mínimas condições dignas de vida. Desse modo, proporciona ao empregador infrator a obtenção de vantagem econômica sobre os outros empregadores que 
cumprem suas obrigações jurídicas laborais, com a comercialização de mercadorias ou de serviços a preços inferiores aqueles normalmente praticados pelo mercado, 
praticando a concorrência desleal. 
Para caracterização do dumping social é necessário uma conduta reiterada na prática durante determinado lapso temporal, o que 
difere do dumping propriamente dito. Sua natureza tem se apresentado nos tribunais como um dano extrapatrimonial coletivo, provenientes por ato ilícito causados pelo 
dano social apresentado, consistindo na lesão a direitos ou interesses de natureza transindividual consagrados no ordenamento jurídico. Ele pode ocorrer de duas formas: 
quando ocorre o descumprimento da legislação laboral protetiva; com jornadas extensivas, submissão ao trabalho insalubre e perigoso, baixos salários; ou ainda com o 
deslocamento de empresas para outros locais em que a proteção laboral seja mínima, com a utilização, em alguns casos, de mão de obra escrava ou infantil. Essa conduta 
empresarial geralmente privilegia o descumprimento da normalização prevista pela Organização Internacional do Trabalho e conduz a uma sociedade de risco que 
generaliza não somente a inseguridade social, econômica, cultural, ética, senão também a incerteza dos padrões conceituais e morais. A busca desenfreada para o 
crescimento do capital, dos lucros e dos dividendos afim de satisfazer aos acionistas com práticas predatórias e contrárias a legislação laboral, pode a longo prazo 
culminar em indenizações judiciais e multas da fiscalização trabalhista exorbitantes.
O dumping ambiental se caracteriza com a transferência do parque produtivo 
industrial para países com menor grau de exigência quanto a legislação ambiental e, portanto, menor custo quanto as salvaguardas para manter o meio ambiente sadio. 
Ainda que tal concorrência desleal possa produzir baixo custo na produção de determinados produtos, o país que aceita tais condições apresenta custos internos mais 
baixos, embora aumente os custos externos quanto a degradação ambiental, que muitas das vezes, recai ao governo, decorrente de doenças e impactos ambientais, 
onerando toda a sociedade.
Há uma maior conscientização ambiental em função do aumento do acesso a informação da população, através da redes sociais e 
instrumentos não formais de comunicação, bem como do trabalho realizado pelas organizações não governamentais e os governos em todos os níveis. Tais fatos 
atribuem a empresa a necessidade estratégica de monitorar e prevenir os danos ambientais através de atividades de gestão contínua quanto aos riscos envolvidos e de 
avaliações independentes, conforme o caso. Uma das ações necessárias para efetivação desta política é o estabelecimento de códigos de conduta voluntariamente 
estabelecidos pelas empresas e suas subcontratadas, de modo a orientar a companhia no mercado a cumprir os direitos fundamentais quanto as obrigações trabalhistas e 
ambientais,  que influencia fornecedores a segui-la e o próprio mercado local.
Em uma estrutura competitiva deve-se levar em conta na composição do preço de 
determinado bem: transportes, tributos, mão de obra, matéria prima etc, todavia o tratamento e a disposição dos resíduos decorrentes dos fatores de produção, bem 
como o bem estar dos empregados minimizam os fatos geradores de passivos ambientais protegendo a empresa de ações judiciais indenizatórias, bem como melhora a 
imagem da mesma perante os clientes.
Entretanto, algumas empresas tem recorrentemente descumprido a legislação laboral e ambiental, afim de majorar seus lucros, o 
que tem movido o judiciário a conceder indenização com a natureza jurídica de dano moral coletivo. A melhor doutrina tem introduzido o termo de ‘injustiça ambiental’ 
que em uma ótica mercantilista impõe desproporcionalmente riscos aos trabalhadores e cidadãos a partir da degradação ambiental e da precariedade da relação de 
trabalho, principalmente as às populações com menores condições econômicas, sociais e políticas. 
Nesse contexto se apresenta necessário uma responsabilização social 
da empresa que assegure a participação de todos os envolvidos no ambiente empresarial, com uma mudança de postura, que promova maior efetividade aos princípios 
de solidariedade, promoção da justiça social e da livre iniciativa. Não basta somente práticas de marketing e isenções fiscais, mas ações efetivas no bem-estar dos 
trabalhadores, garantindo o cumprimento da legislação laboral, evitando ‘listas sujas’ decorrentes de trabalho escravo, bem como uma mentalidade de sustentabilidade 
ambiental, com o compromisso dos fornecedores, clientes e acionistas quanto ao ambiente sadio para as futuras gerações.
Medidas punitivas devem ser aplicadas de 
maneira severa pelo poder judiciário e pelo Estado, de modo a inibir a prática de dumping social pelas empresas. A responsabilização civil é o primeiro passo, mas a 
conscientização das empresas face a exigência de seus clientes, e uma relação custo versus benefício, quanto ao prejuízo de altas indenizações, pode ser o 
caminho.
Ainda que a ética tradicional seja antropocêntrica e o universo moral na maioria das vezes apenas vislumbra o horizonte futuro limitado a extensão previsível 
do tempo de nossas vidas, o comportamento ético deve implicar em um conceito universal do bem humano em uma concepção que fuja da visão inteiramente teórica, 
mas que culmine em um comportamento prático, principalmente corporativo.  É necessário ultrapassar a visão limitada imediatista e partir para um previsível futuro 
concreto, que é dimensão de nossa responsabilidade social. De modo, que o empreendimento humano possa ultrapassar as dificuldades no alcance de um meio ambiente 
sadio laboral e ambiental.
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Descrição do Plano de Trabalho
TÍTULO: JUDICIALIZAÇÃO DA CIÊNCIA, INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E DIREITOS FUNDAMENTAIS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTRODUÇÃO: este trabalho de 
pesquisa tem como tema a investigação do fenômeno da judicialização da ciência no âmbito do Supremo Tribunal Federal e seu papel como elemento argumentativo em 
decisões envolvendo conflitos entre direitos fundamentais. Por judicialização da ciência se entende a apropriação de técnicas e argumentos científicos como base para 
fundamentação de decisões jurisdicionais. Na pesquisa proposta, o foco da análise irá recair sobre o julgamento de questões constitucionais no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal e suas consequências para a proteção e afirmação de direitos fundamentais na medida em que discursos técnico-científicos se revestem se conectam a 
argumentos jurídico-normativos, ultrapassando meras questões de fato e tornando-se fundamento político e moral de decisões judiciais pautadas pelos parâmetros da 
normatividade jurídica. Este processo terminar por transferir para uma esfera externa ao campo do Direito o poder decisório inerente ao campo ético-jurídico e servindo 
de instrumentos de legitimação a partir da certeza e da idoneidade do saber “neutro”, “preciso” e “dissociado de juízos de valor”. No entanto, uma reflexão mais apurada 
sobre a judicialização da ciência e suas aplicações revela profundas tensões e fissuras entre ética e técnica, decorrentes da disputa entre concepções morais e políticas, 
que tentam se valer da ciência e de seu instrumental para prevalecer enquanto narrativas de poder no âmbito dos tribunais e na aplicação de direitos. OBJETIVOS: o 
objetivo principal deste trabalho é explorar e analisar os desdobramentos da aplicação do discurso e dos métodos científico no campo do Direito Constitucional, tendo em 
conta as configurações institucionais do Supremo Tribunal Federal após a Constituição de 1988, os contornos da jurisdição constitucional após as leis 9868/99 e 
9882/1999 e tomando por base a análise de decisões do Supremo Tribunal Federal que demandaram o uso de provas técnicas de caráter científico e nas quais os 
cientistas foram ouvidos por canais institucionais da Corte (audiências públicas, principalmente), procurando demarcar como a recente inserção da ciência na experiência 
jurídica revela a construção de um discurso de verdade como um discurso de poder voltado para preencher o vácuo de certeza deixado pela crise do positivismo jurídico e 
de suas categorias. São objetivos específicos do trabalho: a) caracterizar o fenômeno da judicialização da ciência como parte do fenômeno da judicialização das relações 
sociais e da expansão do Poder Judiciário na experiência política contemporânea; b) entender como a ciência e os cientistas se tornaram atores, por vezes protagonistas, 
em questões morais controvertidas decididas no campo dos direitos fundamentais; c) Estabelecer os mecanismos institucionais que possibilitaram a inserção de debates 
técnico-científicos no âmbito das decisões de questões constitucionais no âmbito do Supremo Tribunal Federal; d) Analisar as oscilações no peso e na relevância dos 
argumentos científicos em julgamentos controvertidos acerca da aplicação de direitos fundamentais no âmbito do Supremo Tribunal Federal, procurando estabelecer se 
diferentes formas de ciências (exatas, biológicas, humanas, econômicas, sociais) são ou não apropriadas de formas diversas pelo discurso jurídico consubstanciado nas 
decisões jurisdicionais das questões constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. METODOLOGIA:  pesquisa será de recorte teórico-documental, articulando uma 
revisão de literatura sobre judicialização da política e das relações sociais, tendo como base inicial de análise a obra “The Global Expansion of Judicial Power”, de Tate e 
Vallinder (1995), bem como os trabalhos de Luís Roberto Barroso (Constituição, Democracia e Supremacia Judicial: Direito e Política no Brasil Contemporâneo), Oscar 
Vilhena (Supremocracia) e de Maria Teresa Sadek (Judiciário e Arena Pública: Um olhar a partir da Ciência Política), articulando-os com análises sobre a ciência moderna e 
suas apropriações a partir das obras Os Usos Sociais da Ciência, de Pierre Bourdieu, Ciência em Ação, de Bruno Latour, e Os Discursos sobre as Ciências de Boaventura de 
Sousa Santos. Posteriormente, desenvolver-se-ia uma análise qualitativa de julgados do Supremo Tribunal Federal que decidiram questões constitucionais nas quais 
houve debate e embate de concepções e aplicações científicas: ADI 4( limitação dos juros reais a 12% ao ano), no que se refere à ciência econômica; ADI 3510 (pesquisas 
com células-tronco) e ADPF 54 (interrupção voluntária da gestação no caso de fetos anencéfalos), no que se refere às interfaces entre Direito, biologia e antropologia; 
ADPF 186 (cotas raciais nas universidades públicas), no que se refere às ciências humana e à história; e a Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ (limitação do foro 
privilegiado), com relação ao uso de estatísticas, buscando compreender o peso crescente dos argumentos científicos como razão de decidir no âmbito de julgamento de 
questões constitucionais no STF, a incidência conforme o tipo de conhecimento científico e sua implicação para a proteção aos direitos fundamentais em conflito nos 
respectivos casos, além das limitações e tensões envolvendo a aplicação da normatividade jurídica à luz dos diversos campos do saber científico e de seus métodos. 
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: a pesquisa se mostra viável porque não envolve grandes custos financeiros, a bibliografia inicial indicada é de fácil acesso na 
biblioteca da Universidade Estácio de Sá, do Tribunal de Justiça e de instituições universitárias na cidade do Rio de Janeiro-RJ, podendo em alguns casos até ser 
encontrada diretamente na internet. Quanto à pesquisa de jurisprudência, ela será feita a partir da pesquisa de inteiro teor dos acórdãos citados no site do STF, tarefa que 
pode ser desempenhada nos laboratórios de informática ou nos espaços para pesquisadores da UNESA, assim como do computador de uso pessoal do pesquisador. 
ETAPAS: 1) Revisão de literatura sobre judicialização da política; 2) revisão de literatura sobre usos e discursos sobre a ciência moderna e suas implicações; 3) delimitação 
do fenômeno da judicialização da ciência como manifestação da judicialização da política; 4) Mecanismos institucionais de acesso do discurso e de técnicas científicas no 
âmbito dos julgamentos de questões constitucionais no STF: Lei 9868/99, Lei 9882/99 e Código de Processo Civil; 5) repercussão do fenômeno da judicialização da ciência 
na interpretação constitucional e na efetivação de direitos fundamentais – análise de jurisprudência (ADI`s 4 e 3510, ADPF´s 54 e 186, Questão de Ordem na Ação Penal 
937/RJ); 7) análise dos resultados e conclusões do trabalho
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Os altos índices de criminalidade no Brasil e as crescentes taxas de encarceramento nos últimos anos, constituem um paradoxo que revela a premente 
necessidade de refletir acerca da (in)eficácia do nosso atual sistema de justiça criminal e administração de conflitos. No decorrer da evolução social, a partir do 
fortalecimento da figura do Estado, delegou-se a este a função jurisdicional, conferindo-lhe, ainda, o poder de impor sanções àqueles que violassem as normas 
estabelecidas. A compreensão acerca do poder punitivo estatal, perpassa uma análise acerca de clássicas teorias donde se extraem os fundamentos para a aplicação da 
pena, especialmente, as teorias retributivas (KANT, 2003) e utilitárias (BECCARIA, 2006). Em que pesem as distinções entre as referidas teorias, apresentam como ponto 
de convergência o monopólio do poder punitivo na figura do Estado, sendo este responsável pela estabilização social. Sob essa perspectiva, foi-se edificando as bases do 
sistema punitivo moderno, a partir de uma lógica hegemônica e autoritária de controle da violência, que dificulta a participação da sociedade na resolução e 
administração de conflitos. A complexidade das relações sociais na era moderna acarretou o aumento do número e da gravidade dos delitos, com a consequente 
dificuldade na sua gestão, tornando a segurança pública uma das preocupações mais recorrentes no Brasil e no mundo, ensejando a chamada obsessão securitária 
(GARLAND, 2008), na qual se percebe o clamor público pelo incremento da atuação punitiva estatal. Dessa forma, o aumento dos índices de violência, vem gerando cada 
vez mais angústia e pavor social, retroalimentado pela influência midiática, contribuindo para a formação do senso comum que pugna pelo Estado de Polícia como a única 
forma de combater a criminalidade, ainda que se necessite adotar uma postura estatal arbitrária e violadora de direitos fundamentais. Tal modelo vem se refletindo em 
uma política pública de encarceramento em massa sem que, no entanto, tenha se reduzido a delinquência, demonstrando o fracasso e a ineficácia do atual paradigma 
adotado. Diante da insustentabilidade em se manter essa lógica punitivista, que acabará levando ao colapso social, a presente pesquisa tem por objeto a análise da justiça 
restaurativa, sob o viés da teoria waratiana (WARAT, 2004), como forma de construir uma cultura jurídica mais democrática, estimulando a participação da comunidade 
na resolução dos conflitos, buscando uma perspectiva de empoderamento social e a implementação de uma cultura de paz. Howard Zehr (2008), um dos principais 
expoentes do paradigma de justiça restaurativa, reconheceu a necessidade de se lançar um “novo olhar” sobre o fenômeno da violência, passando a enxergá-lo por meio 
de “outras lentes”, rompendo-se com o tradicional sistema punitivo, através da valorização das partes: vítima, infrator e comunidade. Sob essa perspectiva, propõe-se a 
adoção de um modelo dialogal que busca a reparação dos danos e o retorno ao status quo ante, por meio do reequilíbrio da relação abalada, conferindo maior atenção às 
necessidades da vítima, da comunidade e estimulando a assunção da responsabilidade pelo ofensor, reforçando a ideia de uma verdadeira cidadania participativa. Dessa 
forma, ao invés de haver a mera imposição de pena, busca-se a adoção de um procedimento em que, por meio do consenso entre as partes envolvidas, seja possível 
alcançar soluções para os efeitos do ato ilícito, pretendendo oferecer uma resposta satisfativa à vítima e à sociedade, bem como a reintegração do infrator, sem que sofra 
os efeitos excludentes e estigmatizantes do processo penal e de uma possível condenação. A justiça restaurativa tem, portanto, a intenção de analisar o crime não apenas 
em seu aspecto técnico-jurídico, mas em todo seu contexto social, econômico, político e ético, em que o conceito de justiça passa a ser construído através da relação 
indivíduo-sociedade, não se limitando a ser algo imposto. PROBLEMA: No Brasil, a despeito da incipiência, o modelo restaurativo ganhou destaque a partir do I Simpósio 
Brasileiro de Justiça Restaurativa, em 2005, que resultou na elaboração e ratificação da Carta de Araçatuba. Dando continuidade a essa perspectiva, o Conselho Nacional 
de Justiça editou a Resolução n. 125/2010 - dispondo sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder 
Judiciário - e, mais recentemente, a Resolução n. 225/2016 – que dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Judiciário -, demonstrando, assim, 
a intenção em adotar esse novo paradigma. Ademais, segue tramitando, ainda, o Projeto de Lei n. 7.006/2006, que regulamenta o uso de procedimentos de justiça 
restaurativa no sistema de justiça criminal. Contudo, mesmo antes dessas normativas, os ideais restaurativos já fincavam suas raízes – ainda que de forma inconsciente - 
na Constituição de 1988 que - orientada por um preâmbulo enunciando a construção de uma sociedade comprometida com a solução pacífica das controvérsias – em seu 
artigo 98, inciso I, prevê a criação de Juizados Especiais, competentes em matéria criminal para solucionar, mediante procedimento oral e sumaríssimo, as infrações de 
menor potencial ofensivo. Assim, a regulamentação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais pela Lei n. 9.099/1995 fez com que a doutrina celebrasse a construção de um 
novo paradigma no sistema jurídico penal brasileiro, instituindo um modelo de justiça consensual, com a possibilidade de uma fase preliminar em que ocorre a tentativa 
de reparação dos danos causados pelo crime, pretendendo assim, alcançar um acordo entre ofendido e agressor, visando a pacificação social. Embora a referida lei não 
faça expressa menção à justiça restaurativa, seus novos mecanismos despenalizadores – composição civil dos danos,  transação penal e suspensão condicional do 
processo -, e os princípios que a orientam – oralidade, informalidade, simplicidade, celeridade e economia processual -, objetivando sempre que possível a reparação dos 
danos sofridos pela vítima e a solução pacífica dos conflitos, fizeram com que a dogmática jurídica passasse a vislumbrar o ambiente propício para o desenvolvimento das 
práticas restauradoras (ALMEIDA NETO, 2012). No entanto, o dia-dia forense revela uma perspectiva que não se coaduna integralmente com essa ideologia dogmática e 
legislativa, tendo em vista os inúmeros obstáculos que dificultam a efetiva concretização de um modelo dialógico, notadamente quando da realização de audiências 
preliminares, em que nem sempre as partes conseguem ser ouvidas sobre o ocorrido, o que poderia possibilitar a compreensão das circunstâncias que ensejaram o 
conflito. Desse modo, a problemática que orienta a presente pesquisa relaciona-se com o aparente paradoxo existente entre o discurso - que vislumbra uma aproximação 
entre a sociedade e o Estado por meio dos Juizados Especiais Criminais - e a prática - que revela um procedimento ainda incipiente neste órgão e que demanda a 
necessidade de elaboração de novas práticas capazes de contribuir para a implementação de uma cultura de paz em tempos de obsessão securitária. Assim, surgem as 
referidas indagações: É possível falar na existência de uma justiça restaurativa a partir da sistemática dos Juizados Especiais Criminais? Quais práticas vêm sendo 
desenvolvidas na cidade do Rio de Janeiro visando mudanças no tradicional paradigma punitivo? Qual é o papel que os cidadãos estão exercendo na resolução de seus 
conflitos? Quais representações podem ser obtidas a partir das práticas e quais são os seus efeitos para a sociedade? OBJETIVOS: A partir das indagações que se 
apresentam como agentes propulsores para a pesquisa, tem-se como objetivo principal explicitar as práticas restaurativas que vêm sendo implementadas na cidade do 
Rio de Janeiro para o tratamento de delitos próprios das relações cotidianas –  infrações de menor potencial ofensivo – buscando-se, com isso, refletir acerca da 
participação da sociedade na administração dos conflitos. De forma mais específica, pretende-se alcançar os seguintes objetivos que irão nortear a pesquisa: (I) analisar, a 
partir das perspectivas de Warat e de Garland, o papel do Estado no sistema de justiça criminal, visando compreender como a sua atuação punitiva gera a fragilização dos 
ideais democráticos; (II) destacar a contemporânea concepção dogmática acerca do modelo de justiça restaurativa como meio alternativo de resolução de conflitos, apto 
a estimular a efetiva participação da sociedade e a propiciar o desenvolvimento de um modelo dialogal; (III) explicitar as práticas restaurativas que vêm sendo 
implementadas na cidade do Rio de Janeiro, buscando alternativas para o tratamento dos conflitos penais; (IV) refletir acerca do Direito para além de uma concepção 
meramente dogmática, apresentando-se como instrumento de mudança social; (V) verificar as circunstâncias sociais em que vêm sendo implementadas as práticas 
restaurativas e os obstáculos que vêm sendo enfrentados para a efetiva concretização de uma cultura de paz. METODOLOGIA: A pesquisa se orienta segundo o método 
crítico dialético, o qual busca interpretar a realidade partindo do pressuposto de que todos os fenômenos apresentam características contraditórias organicamente unidas 
e indissolúveis, sendo, portanto, um método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade, ao considerar que todos os fatos devem ser compreendidos dentro de 
um contexto social, político e econômico. No que tange ao tipo de pesquisa, do ponto de vista da abordagem do problema, trata-se de pesquisa qualitativa, visto que se 
busca realizar uma investigação acerca da natureza, do alcance e das interpretações possíveis sobre o objeto de estudo, bem como suas representações na sociedade. No 
tocante aos objetivos, trata-se de pesquisa descritiva e exploratória, classificando-se como pesquisa bibliográfica, de levantamento e participante, quanto aos 
procedimentos técnicos. Após compreender toda a base teórica que permeia o objeto de estudo, será elaborada pesquisa de campo, de orientação etnográfica, nos 
Juizados Especiais Criminais do Rio de Janeiro onde, por meio de observações diretas (observação participante) – com o auxílio de caderno de campo para fazer os 
apontamentos – pretende-se analisar a sistemática que permeia a administração dos conflitos. Trata-se, então, de pesquisa qualitativa, com relevante contribuição das 
ciências sociais, que permitem um exercício de relativização e estranhamento dos discursos aparentemente naturalizados, ultrapassando a perspectiva idealizada própria 
da ciência jurídica, acostumada a produzir verdades absolutas, que nem sempre refletem a prática. VIABILIDADE: A pesquisa é de baixo custo, tendo em vista contemplar 
a utilização de livros e a visita in loco aos Juizados Especiais localizados na cidade do Rio de Janeiro, demandando tão somente o gasto com transporte público. 
REFERÊNCIAS: ALMEIDA NETO, Joaquim Domingos. Juizados Especiais Criminais: Uma Visão da Nova Justiça Criminal. In: HONÓRIO, Maria do Carmo e OLIVEIRA, José 
Anselmo de (org.). Sistema dos Juizados Especiais. Campinas: Millennium. 2012. BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 3. ed. 
rev. São Paulo: RT, 2006. GARLAND, David. A cultura do controle: crime e ordem social na sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: Revan, 2008. KANT, Immanuel. A 
metafísica dos costumes. Tradução Edson Bini. Bauru, São Paulo: Edipro, 2003. WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2004. ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Palas Athena, 2008.
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campo nos Juizados Especiais Criminais do Rio de Janeiro. Análise e relatório parcial dos dados obtidos.  Elaboração e submissão de artigo para o Seminário de Pesquisa 
Estácio. JULHO e AGOSTO 2018: Elaboração e submissão de artigo para eventos e publicação externa, com base nos dados até então coletados. SETEMBRO e OUTUBRO 
2018: Elaboração e apresentação de projeto de pesquisa a agências de fomento, visando a implantação de evento científico sobre justiça restaurativa e democracia no 
âmbito da Unesa. Desenvolvimento de seminários e palestras em campus da Estácio, visando o esclarecimento acerca do paradigma restaurador e da relevância de uma 
análise interdisciplinar, bem como o estímulo a novos pesquisadores. NOVEMBRO 2018: Complementação da pesquisa de campo nos Juizados Especiais Criminais. 
Elaboração de relatório de pesquisa. DEZEMBRO 2018 e JANEIRO 2019: Finalização da análise dos dados e elaboração de trabalho para publicação externa, bem como 
obra coletiva com a contribuição do corpo docente e discente. 
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Cronograma:
ETAPAS/CRONOGRAMA
 
>ETAPA 1 (E1):
Leitura e revisão da competência municipal na CRFB de 1988 e na Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
-Resultado 
Esperado 1 (RE1):
Compreensão das competências e dos limites constitucionais das cidades.
 
>CRONOGRAMA 1 (C1)
MÊS 1: Leitura e síntese de competências 
municipais de acordo com a constituição federal.
 
MÊS 2:
2.1 Leitura e síntese das competências municipais de acordo com a constituição estadual.
2.2 Palestra 1 sobre 
Pesquisa no Campus.
 
>E2:
Leitura e revisão do Estatuto das Cidades; Revisão do Municipalismo.
RE2:
Compreensão do potencial do EC para as cidades e atualização 
do municipalismo.
 
>C2
MÊS 3: Leitura, síntese e análise da competência temática dentro do Estatuto das Cidades.
 
MÊS 4:
4.1 Revisão teórica do municipalismo.
4.2 
Redação e submissão do Artigo 1.
4.3 Redação de resumo para Seminário Estácio
 
>E3:
Identificação, leitura e sistematização de Legislação Local: Leis Orgânicas, 
Planos Diretores e demais instrumentos das seis cidades, disponíveis pela internet.
 
RE3:
Obtenção de um quadro de motivos de nascimento das cidades e da 

Descrição do Plano de Trabalho
Convergência de instrumentos locais para a proteção de minorias e a defesa da vida
 
INTRODUÇÃO
Este trabalho procura identificar o esforço normativo local para a 
defesa da vida, da proteção de minorias e em particular para o cuidado com as mulheres negras. Se nas leis e nas políticas nacionais as minorias são frequentemente 
lembradas, procura-se apontar por outro lado, pela ótica da ciência política, o esforço endógeno de proteção da vida e do desejável olhar de subsistemas jurídicos locais 
para os problemas de suas cidades em particular. Procura-se preencher um lapso de trabalhos analíticos sobre a plataforma local de produção de normas para problemas 
que ocorrem no seio das cidades, tendo em vista que os esforços de pesquisa concentram-se geralmente em aspectos macro políticos e jurídicos.
 
Faremos um estudo 
de cidades escolhidas discricionariamente, Belford Roxo, Japeri, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti, para apontar o que promovem formalmente, 
dentro de sua estreita competência, para a defesa da vida e da proteção de minorias. Em que pese a prerrogativa supralocal majoritária para os temas em análise, nossa 
observação fixa-se entre o potencial desejado pelo municipalismo e a real fixação de instrumentos de peculiar interesse contidos na competência municipal.
 


JUSTIFICATIVA
As seis cidades são marcadas por indicadores de baixa qualidade, como o de mortes por cem mil habitantes, nas quais, por exemplo, Belford Roxo excede 
a média nacional (IPEA, 2017; ISP, 2016). A lista de passivos sociais de todas, seja o médio e baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-m), a violência contra a 
mulher (Dossiê Mulher, 2016), os assassinatos de policiais, é grande o bastante para interrogar o que há de convergência legal para o seu “interesse local” (CRFB, 1988).	 


As cidades fazem parte de uma região marcada pelos piores registros oficiais de bem-estar do Estado e por forte movimento emancipacionista. Sendo assim, são um 
potencial reflexo do teste empírico do municipalismo, especialmente a partir das fortes emancipações provocadas na sua história remota, caso de São João de Meriti 
(1947), e recente, todos os casos de cidades recém-inauguradas, como Mesquita (1999).
 
Nossa Hipótese é a de que o nascimento de uma cidade deve produzir um 
conjunto de esforços de normas convergentes para problemas essenciais como a proteção da vida. Desse modo, espera-se colocar o Art. 30 da CRFB de 1988, o 
municipalismo e a fundação de cidades, à prova dos problemas reais experimentados localmente. Procuram-se soluções particulares, endógenas, aquilo que seja 
inspirado num dado objetivo, como a taxa de homicídios. Segundo informa o Instituto de Segurança Pública, há 2.100 homicídios na Baixada, para o ano de 2016, contra 
1.909 registrados na capital.
 
Procura-se compreender os Problemas rotineiros experimentados pelas minorias de uma dada região, as perseguições e o inoportuno 
desamparo local que experimentam, indagando a convergência de instrumentos que eventualmente as acolham.
 
Em Nova Iguaçu, em fato noticiado recentemente 
pela televisão e mídias digitais, antepõe-se o Problema Central da perseguição de minorias na região. Era negra a Mãe de Santo que, sob o olhar de sete homens, um taco 
de beisebol, uma barra de ferro, dois revólveres e um celular com câmera ligada, foi obrigada a destruir o seu local de culto, suas imagens sacras e suas convicções sob a 
ameaça permanente de, ao menos, um traficante supostamente cristão. As imagens foram visualizadas nacionalmente (ME SENTI, 2017).
 
Trata-se de um registro de 
violência e fato a ser enfrentado pelo Estado através de competência múltipla, mas este projeto se aterá àquelas que eventualmente podem ser criadas, ser desenvolvidas 
localmente, bem como àquelas que podem ser suplementadas, quando supralocais, e àquelas capazes de receber a cooperação da cidade que a abriga.
 
Pergunta-se 
para o Estatuto da Cidade, para as Leis Orgânicas, para os Planos Diretores Municipais, para as Leis Municipais e para as Políticas Públicas, quando estas oferecerem 
registros sistemáticos pela internet, o que e no que convergem para (i) a proteção da vida, para (ii) a proteção de minorias e para (iii) a defesa das mulheres negras. Há 
um esforço normativo local para protegê-las? Sabe-se da competência estadual no que se refere à segurança pública, desse modo, não entraremos na querela 
jurisdicional ignorando essa restrição, por outro lado, sabe-se ainda que não lhes é vedado apoiar, ajudar e auxiliar a competência original para os serviços conexos aos 
três pontos essenciais desse projeto. Procura-se tanto por iniciativas originais de interesse local como por “erros otimistas”, por eventuais tentativas de suplantar 
localmente as competências da União e do Estado, no afã de promover a defesa da vida em cidades onde ela é rotineiramente atacada.
 
OBJETIVOS
Geral
O objetivo 
geral do trabalho é apontar a capacidade do municipalismo e das cidades de responderem formalmente, normativamente, a problemas concretos enfrentados por 
minorias.
 
Específicos
> compreender se o movimento emancipacionista ocorrido na Baixada Fluminense conseguiu responder a demanda específica de bem-estar de 
seus cidadãos
 
> identificar a existência de convergência de normas para a proteção de minorias
 
> apontar a qualidade da convergência legal local para a proteção da 
vida
 
> mostrar o grau de colaboração do arcabouço local para a proteção da mulher negra
 
> analisar, quando houver oferta pública de dados contínuos, a política 
pública local para a defesa da vida, a proteção de minorias e a defesa da mulher negra.
 
METODOLOGIA
As minorias e os temas desse projeto não singularizam as 
cidades estudadas, o que procuramos é um tratamento da cidade, (do) singular, para as mesmas minorias que sofrem o passivo social em escala nacional. Portanto, não 
estamos tratando de minorias necessariamente singulares por si mesmas, mas o tratamento legal potencialmente singular no espaço das cidades para minorias 
conhecidas. Estamos em busca de um flagrante da territorialidade da competência da cidade, a partir do Art. 30 da CRFB/1988.
 
A seleção de seis cidades compõe um 
estudo de caso. O procedimento do estudo ocorre por meio de identificação, classificação, sistematização e significação de documentos, portanto, trata-se de uma análise 
documental como técnica privilegiada.	 	Quanto às premissas metodológicas, a partir das teses municipalistas, trataremos aqui de uma abordagem de tipo “bottom-up”, 
pela ótica da ciência política, circunscrevemos a observação de normas de baixo para cima da seguinte forma: a) em que pese a querela jurisdicional, a Lei Orgânica 
Municipal existe, é ou pode ser relevante, e por isso merece ser interpretada à luz de problemas reais das sociedades que demarcam; b) o Estatuto da Cidade credencia 
um subsistema legal que clareia a autonomia local; c) o Plano Diretor das Cidades deve apontar para problemas inscritos localmente; d) as pessoas nascem, 
experimentam problemas e morrem nas cidades, portanto, dela devem obter algum serviço e política pública coerente com os seus problemas.
 
Quanto a base teórica, 
além do municipalismo de Vitor Nunes Leal, esse projeto está apoiado no que Rawls chama de “estrutura básica da sociedade”, no seu “princípio da diferença” e na 
cooperação social para a obtenção de vantagens coletivas, entende-se que a estrutura federativa e a competência local atravessam as três componentes.
 
Esse trabalho 
possui escopo específico, faz a exploração da convergência de instrumentos normativos com a realidade fática, a partir de três vetores, e daí deduz sua qualidade e 
acuracidade. Portanto, não trata de um estudo de eficácia, mas de identificação de instrumentos-meio, de dadas as notórias dificuldades de obtenção de informações 
públicas sistemáticas de prefeituras, de modo contínuo, seguro e econômico, quando não são as das capitais.
VIABILIDADE TÉCNICA
Os acessos aos documentos serão 
realizados por meio da internet, sempre que os arquivos estiverem disponíveis em sites ou fontes minimamente confiáveis. O acesso às políticas públicas é o único que se 
configura como incógnita, pois à medida que trocam prefeitos, trocam a fonte de acesso a dados oficiais nas prefeituras. Quando possível, acessaremos fontes indiretas, 
como o SICONV (Sistema de Convênios com o Governo Federal), de acesso aberto. Da mesma forma, o Portal da Transparência. Dada a recusa sistemática experimentada 
previamente, em trabalhos anteriores, não faremos contato com os profissionais das prefeituras, mas sim tentaremos acesso a documentos disponibilizados 
publicamente na rede.
 
VIABILIDADE ECONÔMICA
Todas as despesas serão viabilizadas pelo pesquisador. Os recursos primários da pesquisa, computador, acesso a 
internet e suprimentos eventuais, são de responsabilidade do pesquisador. De maneira complementar, com acesso franco, há equipamentos disponíveis em qualquer 
campus da Estácio com acesso a internet. Eventualmente, o acesso a biblioteca das unidades do Rio de Janeiro é gratuito. Quando possível e necessário, faremos acesso a 
bases científicas gratuitas na internet, como a Scielo.
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convergência local para os vetores em tela.
 
>C3
MÊS 5: Identificação de motivos locais para a emancipação, segundo matérias de jornais de época.
 
MÊS 6:
6.1 
Leitura do marco legal das cidades de 1 a 3.
6.2 Submissão do Projeto a Órgão de Fomento.
 
>E4:
Elaboração e análise do quadro de competências 
municipais.
RE4:
Quadro sistemático das cidades face aos problemas.
 
>C4
MÊS 7: Leitura dos Planos Diretores das cidades de 4 a 6.
 
MÊS 8:
8.1 Cotejamento de 
indicadores locais com a narrativa das leis e motivos identificados.
8.2 Palestra 2 sobre Pesquisa no Campus.
 
MÊS 9: Síntese dos Planos Diretores das cidades 1 a 3.
 


>E5:
Sistematização das Etapas de 1 a 5.
RE5:
Síntese da convergência de instrumentos locais para a proteção de minorias e para a defesa da vida.
 
>C5
MÊS 10: 
Síntese dos Planos Diretores das cidades 4 a 6.
 
MÊS 11:
11.1 Revisão Geral
11.2 Redação e Submissão do segundo artigo.
 
MÊS 12: Análise de resultados
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RESUMO

O objetivo do 
projeto está centrado em aprofundar a compreensão do respeito aos Direitos Humanos, como base de uma democracia ampliada e de efetividade para esses mesmos 
Direitos. Desenvolve um exercício de hermenêutica diatópica promovendo a aproximação entre a filosofia político-jurídica ocidental e a concepção africana de ubuntu, 
apontado na máxima Zulu umuntu ngumuntu ngabantu (uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas). Sublinha a relevância da acolhida dessa noção axial por 
parte de Nelson Mandela, associando-a a seus esforços no sentido de se concretizarem experiências democráticas na África do Sul. Bem como, toma por base o trabalho 
fundador da Constituição sul-africana conhecido como um "constitucionalismo transformador", comparável a um agente cuja missão é induzir grandes mudanças sociais 
por meio do processo político, sem violência e com base legal. Essa noção de 'constitucionalismo transformador' que encontra uma profunda ressonância na literatura 
acadêmica, na jurisprudência dos tribunais e nas campanhas da sociedade civil em prol de justiça social, é o objeto da pesquisa que buscará nos julgados da Corte 
Constitucional da África do Sul, a influência do prisma ético do Ubuntu em suas decisões envolvendo direitos sociais, após o fim do apartheid. Para então, definir algumas 
políticas de reconhecimento na perspectiva de responder ao desafio contemporâneo de democratizar a democracia para uma nova compreensão das políticas de 
reconhecimento, trabalhando diatopicamente os Direitos Humanos sob esse prisma ético do ubuntu. 
Palavras-chave: Democracia; Constitucionalismo transformador; 
Ubuntu; Direitos Humanos; Corte Constitucional.     
INTRODUÇÃO 
	Este projeto de pesquisa corresponde a uma necessidade de se aprofundar o entendimento ético do 
respeito aos Direito Humanos valorizados como base de uma democracia ampliada, a qual, em nossa era pós-socialista e pós-moralista como diria Lipovetsky (2011), deve 
acolher e manter atualizadas as chamadas políticas de reconhecimento (FRASER, 2007; HONNETH, 1995).  
Durante a sustentação oral que realizou no Supremo Tribunal 
Federal, em Brasília, no curso da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 347, cuja temática gira em torno dos presídios brasileiros, o advogado 
Daniel Sarmento referiu-se a respeito da experiência do constitucionalismo sul-africano, e sua Corte Constitucional, na concretização de direitos sociais, especialmente o 
direito à moradia. Essa talvez seja, uma das mais importantes expertises que a África do Sul tem oferecido ao mundo.
	Leal (2015, p. 01) aponta que, em 1998, o 
professor Karl Klare publicou um artigo sobre a Constituição sul-africana asseverando que ela estabelecia um "constitucionalismo transformador", que teria o condão de 
constituir-se como um farol a iluminar o caminho para grandes mudanças sociais pela utilização do processo político, sem a utilização da violência e com base legal.  Leal 
(2015, p. 01) também informa que Liebenberg considera que "a noção de 'constitucionalismo transformador' encontrou uma profunda ressonância na literatura 
acadêmica, na jurisprudência dos tribunais e nas campanhas da sociedade civil em prol de justiça social".
Assim, parte-se do pressuposto segundo o qual, nesse mundo 
globalizado e multicultural, as experiências vividas através das decisões da Corte Constitucional Sul-africana, tendo como base o caminho de um “constitucionalismo 
transformador” fundado axiologicamente pelo embasamento ético Ubuntu, pode servir como referencial norteador para que envolvam a necessidade de ser dar eficácia 
prática ao corpus dos Direitos Humanos, envolvendo questões do diálogo intercultural, com o apoio da hermenêutica diatópica relevantes para os pesquisadores e 
intérpretes do Direito, particularmente os que se ocupam dos Direitos Humanos e das questões que envolvem o afazer democrático entre os povos. 


	

JUSTIFICATIVA
A investigação proposta parece relevante, considerando a urgência de se verticalizar um estudo do direito que enfoque a aplicação do corpus dos 
Direitos Humanos in totum – entendido como algo muito difuso e pouco respeitado em geral – de um ponto de vista ético renovado. Atentos a esse quadro, é que com 
apoio no conceito de Ubuntu, pretende-se cotejar as fundamentações decisórias das Cortes Supremas Brasileira e Sul-Africana.
Para Dalene Swanson (2013), a máxima 
de que “é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança” reflete nitidamente o espírito e a intenção do Ubuntu. Isso porque a força da comunidade deriva do apoio 
comunitário, e a dignidade e a identidade são alcançadas por meio da ajuda mútua, da empatia, da generosidade e do pacto comunitário. Importa esclarecer que, se 
como o apartheid ameaçava carcomer esse way of life africano tradicional, em alguns casos, ele por ironia o fortaleceu ao galvanizar o apoio coletivo e ao criar 
solidariedade entre os que integram a comunidade dos oprimidos. Que não se perca de vista o fato de a industrialização, a urbanização e a globalização crescentes 
ameaçarem corromper essa prática secular.
	O ubuntu, a fórmula expressa de uma filosofia coletiva ética acolhida entre os povos sul-africanos há séculos na África, ao 
longo desse tempo veio recebendo novas conotações, e pode-se dizer que se configurou como um dos princípios fundamentais da nova república, vinculada à ideia de um 
verdadeiro “renascimento africano”.		Esse conceito filosófico fundamental serviu de base para a Comissão da Verdade e Reconciliação, na África do Sul, presidida por 
Desmond Tulu, quando da transição democrática, após o fim do apartheid.
	No entanto, é importante sublinhar que o conceito de Ubuntu não tem a ver diretamente 
seja com política, seja com religião, na medida em que é uma noção, uma ideia, um modo de viver, que não encontra correspondência estrita no Ocidente. Tal conceito 
perpassa e toma forma em todas as áreas da vida, desde as relações mais íntimas e pessoais (família, amizades, etc) até a liderança, pois para conseguir liderar qualquer 
grupo social a partir de valores ubuntu, é essencial que seu líder seja um líder ubuntu.



OBJETIVOS
(A)	 Geral 
Consiste em identificar as conexões básicas entre o 
conceito tradicional africano de ubuntu e um modelo mais includente de democracia, capaz de fortalecer as políticas de reconhecimento e sua aplicação prática em 
relação aos direitos sociais, a partir da análise de julgados da Corte Constitucional da África do Sul, após o fim do apartheid, confrontando-o com as práticas do Supremo 
Tribunal Federal, a partir de julgados emblemáticos em ambas as Cortes Constitucionais.
(B)	Específicos
1	Promover um levantamento jurisprudencial das decisões da 
Corte Constitucional da África do Sul, após o fim do apartheid, a fim de conferir em que medida as fundamentações das decisões têm se revestido de vieses humanistas 
segundo a ética Ubuntu.
2	Promover um estudo interdisciplinar entre a antropologia interpretativa contemporânea (GEERTZ, 2013), empenhada em identificar os 
problemas diagnosticados no terreno da efetivação do direito à alteridade na conjuntura atual, e as abordagens jusfilosóficas das políticas de 
reconhecimento;
3	Aproximar a ética da alteridade sustentada por Lévinas do enfoque dos princípios norteadores das políticas de reconhecimento, no âmbito dos 
direitos sociais, considerando a contribuição de autores como Fraser e Honneth (dentre outros).
4	 Avaliar em que medida a ética Ubuntu influenciou as decisões da 
Corte Constitucional Sul-africana envolvendo questões de direitos sociais.
5	Cotejar as fundamentações das decisões da Corte Constitucional Sul-africana envolvendo 
questões de direitos sociais com casos emblemáticos submetidos ao Supremo Tribunal Federal brasileiro, que envolva direitos sociais semelhantes, a partir da eleição de 
casos emblemáticos em ambas as Cortes.


MARCO TEÓRICO
Diversos são os grupos de pesquisa que aproximam a questão dos Direitos Humanos (incluindo o direito à 
identidade cultural) do chamado multiculturalismo crítico. Dentre esses grupos, o de Boaventura de Sousa Santos é um dos que se reportam à hermenêutica diatópica e 
ao conceito de equivalentes homeomórficos, proposto por Raimon Panikkar (2002). O pressuposto inicial e fundamental reside em que a utilização desses conceitos não 
se reduz a uma simples técnica de interpretação, mas sim que esse marco teórico é produto de uma determinada filosofia hermenêutica, cujo foco principal é o diálogo 
intercultural. Panikkar é um dos expoentes dessa corrente filosófica, que se autodenomina “filosofia intercultural”.		Hoje, com a intensificação da globalização que leva a 
um esgotamento do modelo Estado-nação, a questão que se coloca é a de perquirir se ambas, regulação social e emancipação social, caminham no sentido dessa mesma 
escala global.
Convém, a propósito, salientar a riqueza de sentidos contida naquele dizer zulu onde é possível desvelar a noção de Ubuntu: a possibilidade de se 
constituírem espaços de fortalecimento de pessoas pensadas como seres-em-comum e a de se efetuarem por força da individuação coletiva, pactos de coexistência entre 
diferenças (presume-se que estas podem ser individuais, religiosas, étnicas). Tais pactos não seriam necessariamente universais, nem tampouco ideologicamente 
“multiculturalistas”. Nesses elementos residem a base da construção de uma democracia mais includente, sempre zelosa pelo respeito à alteridade.	É possível vislumbrar 
no referido dizer zulu um incitamento à recusa da apartação social, que provavelmente agradaria a um pensador da altura de Lévinas (1997, p.156), preocupado com 
tudo que possa significar um bloqueio do despertar humano: “É evidente que há no homem a possibilidade de não despertar para o outro; há a possibilidade do mal. O 
mal é a ordem do ser simplesmente – e, ao contrário, ir à direção do outro é a abertura do humano no ser, um outramente de ser.”	Inexiste, em nossa opinião, 
possibilidade de se construir (ou reconstruir) uma democracia sem um pensar ético mais consistente. O que é possível reconhecermos na liderança política de Nelson 
Mandela, que como o termo ubuntu, no modo de ver do presidente Barack Obama, legou a todos nós o seu maior presente: “[...] seu reconhecimento de que todos nós 
estamos unidos em maneiras que podem ser invisíveis a olho nu, que há uma unidade para a humanidade para que sejamos nós mesmos compartilhando-nos com 
outros, e cuidando dos que rodeiam.”		METODOLOGIA 		Trata-se de uma investigação qualitativa descritiva comparativa, que por meio de levantamento jurisprudencial 
e bibliográfico procurará alcançar uma compreensão interdisciplinar das questões relacionadas .Nessa perspectiva, e por se tratar de questões culturais diversas, se irá 
acolher também como metodologia diferenciada a chamada hermenêutica diatópica.
A hermenêutica diatópica foi defendida por RaimonPanikkar (2002) como 
metodologia de diálogo intercultural. Pautar-se por essa metodologia é muito mais que a mera aplicação de uma técnica de interpretação. Importa o conhecimento com 
a operacionalização entre distinções conceptuais, o que sustentam e legitimam, tais como conceito/símbolo, logos/mythos, aluis/alter, 
multiculturalismo/interculturalidade. 
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Cronograma:
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – Fev/2018 a Jan/2019	Em conformidade com os objetivos propostos e a fim de dar cumprimento aos mesmos, se formula a seguinte 
sequência: 	 - Levantamento bibliográfico – 1º mês 	- Seleção dos julgados do STF e da Corte Constitucional Sul-Africana - 2º e 3 º meses- 	- Fichamento das obras de 
doutrina selecionadas - 2º e 3 º mês	
- Análise comparativa dos julgados- 4º e 5 º meses
- Produção de Resumo expandido do primeiro artigo científico -  6 º mês
- 
Participação no Seminário Específico, em Coimbra-Portugal  - 7º mês.
- Participação no Seminário de Pesquisa da Estácio 8° mês. 
- Participação do IV Colóquio do Grupo 
de Pesquisa Direitos Humanos e Transformação Social - 9 º mês
- Produção de Resumo expandido do primeiro artigo científico -  10 e 11 º meses
 - Redação de demais 
trabalhos e relatório final sobre o objeto do Projeto –  12º mês.  	Além disso, se trabalhará de maneira colaborativa com distintos agentes das universidades 
(pesquisadores, professores e agentes sociais) que possam aportar dados relevantes. 
Duração do projeto: 12 meses.



PESQUISADOR(A): Eraldo José Brandão
Plano de trabalho vinculado ao curso: Direito

@: eraldo.brandao@estacio.br

PROJETO: AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: ANÁLISE DA EFETIVIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA NA 
DEFESA COLETIVA DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO.

Cronograma:
Levantamento de fontes: Doutrina, legislação, dados estatísticos e jurisprudências: fevereiro a abril de 2018. Elaboração do primeiro artigo científico: março a maio de 
2018. Coleta de dados – Ações Civis Públicas propostas pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em matéria ambiental: abril a agosto de 2018. Elaboração de 
artigos: junho a setembro de 2018. Casos concretos específicos para serem analisados: agosto a novembro de 2018. Elaboração de artigo sobre a análise dos casos 
concretos estudados: novembro de 2018 a janeiro de 2019.

Descrição do Plano de Trabalho
AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: ANÁLISE DA EFETIVIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA NA DEFESA COLETIVA DO MEIO 
AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. INTRODUÇÃO. A inclusão da Defensoria Pública no rol dos legitimados para o ajuizamento da ação coletiva face à alteração 
do art. 5º da Lei da Ação Civil Pública, pela Lei n°.11.448/07, bem como pela EC 80/2014, proporcionaram, ao menos na perspectiva formal, o alargamento do acesso à 
justiça na proteção efetiva dos direitos transindividuais, inclusive na perspectiva do meio ambiente ecologicamente sustentado, considerando para tanto as atribuições 
constitucionais daquela instituição. O grande desafio, pois, é analisar e compreender se esse novo sistema alcança uma concepção real do significado do acesso à justiça, 
tendo em vista que tanto o indivíduo isolado e até mesmo a coletividade globalmente considerados, inclusive no que toca à questão ambiental, deveriam utilizar os 
benefícios da assistência jurídica pela Defensoria Pública, sobretudo os chamados direitos e interesses difusos. OBJETIVOS. O presente projeto de pesquisa tem por 
objetivo geral analisar o novo papel da Defensoria Pública na defesa de interesses difusos ambientais a partir de sua inclusão no rol de legitimados a propositura da Ação 
Civil Pública. Nesse passo, pretende-se investigar se a atuação daquele órgão, no Estado do Rio de Janeiro, desde a mudança legislativa, consolidou-se em meio eficaz 
acesso à justiça em matéria ambiental. Os objetivos específicos são: a) analisar quantitativamente as ações civis públicas propostas pela Defensoria Pública do Estado do 
Rio de Janeiro, na proteção de direitos difusos em matéria ambiental, desde a edição da Lei n°.11.448/07, até agosto de 2018; b) verificar, das ações propostas, quantas 
obtiveram resultado positivo, tendo como parâmetro a chave “procedente x improcedente”, além daquelas resolvidas por meio de TAC – “Termo de Ajustamento de 
Conduta”; c) das ações com resultado positivo, considerando as julgadas procedentes ou resolvidas via TAC, compreender de que forma a Ação Civil Pública serviu como 
instrumento eficaz na defesa desses direitos, concretizando o postulado do acesso à justiça. METODOLOGIA. A pesquisa é interdisciplinar e tem natureza quantitativa e 
qualitativa, assumindo um perfil jurídico-sociológico e tem por característica a busca por pesquisa empírica, por meio de pesquisa de campo. Portanto, a pesquisa adotará 
como técnicas: revisão bibliográfica, análise documental, observação não participante e estudo de caso. Trata-se categoricamente de um estudo de caso, uma vez que o 
direito ambiental é, em si, um fenômeno amplo e complexo. Por tal razão, prefere-se realizar o estudo a partir do caso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 
para que se verifique, por dentro do contexto regional, como o direito ambiental se manifesta e se realiza por meio da Ação Civil Pública. A pesquisa bibliográfica comporá 
uma das fases na construção, na busca da problematização a partir de bases teóricas e referenciais publicados, com vistas à produção de um trabalho original e 
pertinente. O referido material está disponível em livros publicados e documentos disponíveis em órgãos públicos e entidades privadas no Estado, e relativamente são de 
fácil acesso. Após as leituras, serão produzidos fichamentos, nas modalidades citação/transcrição e ficha-resumo. A partir desses dois instrumentos de pesquisa, será 
realizado um contraponto entre as bases teóricas e os dados colhidos, resultando em análise qualitativa. Tratando-se de pesquisa empírica, o método indutivo será 
utilizado inicialmente, passando-se, alternativamente, ao método dialético ou fenomenológico, a depender dos resultados iniciais de coleta de dados e da experiência de 
convivência no campo.  Pretende-se, com a pesquisa de campo, visitar o órgão em diversas oportunidade, conhecer os sujeitos envolvidos e obter documentos e dados, 
por meio de índices oficiais. Partindo-se da premissa segundo a qual metodologia e teoria são indissociáveis, adota-se como referencial principal na pesquisa a teoria 
crítica, a partir dos autores que discutem a Ação Civil Pública como instrumento de efetivação do direito ambiental, como Marcelo Abelha Rodriges, José Augusto Garcia 
de Sousa, Humberto Dalla Bernardina de Pinho e Tiago Fensterseifer, bem como de autores do campo do direito ambiental, referenciais do pensamento marxista, como 
Ronaldo do Livramento Coutinho. VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA. O trabalho terá gastos com compras de livros, transporte público para pesquisas em 
bibliotecas, coletas de dados in loco e cópias, sendo assim, de baixo custo.
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PESQUISADOR(A): Getúlio Nascimento Braga Júnior
Plano de trabalho vinculado ao curso: Presencial

@: ge.bragajunior@gmail.com

PROJETO: Os precedentes no Brasil e a interpretação extensiva

Cronograma:
As raízes do pensamento fenomenológico e a cultura jurídica do século XIX
De 02/2018 a 07/2018
A Filosofia do Direito configura, para além de uma disciplina, é 
também um permanente dever de reflexão a partir de teóricos e escolas importantes. Algumas dessas escolas e teóricos são retomados vivamente e ao longo da 
construção do pensamento jurídico ocidental. refletem atualidade no debate jurídico e, em estudo mais detido Fenomenologia figura como uma dessas escolas de 
pensamento contribuindo, sobretudo, em dois segmentos muito significativos para o Direito. O primeiro é decorrente da compreensão da fenomenologia como atitude de 
antepredicativa diante dos acontecimentos do mundo em suas interações continuadas. O segundo, porque a fenomenologia também se configura como um processo de 
investigação da realidade. Neste primeiro momento ou etapa a preocupação da pesquisa está na preocupação dos rigores metodológicos valiosos ao Direito que pretende 
justiça como resultante da administração dos conflitos que, levados à apreciação do poder judiciário traduzem o elemento findo e a matriz paradigmática de toda 
motivação do pensamento jurídico. Para tanto, primeira etapa da pesquisa enfatiza a formação do pensamento fenomenológico e conta com a releitura de alguns teóricos 
da fenomenologia e do existencialismo. É também constituinte deste momento passos na compreensão da fenomenologia como constitutiva do mundo a cultura que 
naturalmente dialoga com cultura jurídica, ou experiência jurídico-histórica.

A reflexão fenomenológica sobre diálogos entre a Civil Law e a Common Law
De 08/2018 a 
02/2019
A sequência de estudos nesta etapa refere-se ao momento em que potenciais convergências se apresentam entre os ordenamentos e sistemas jurídicos que são 
observados à luz do pensamento fenomenológico jurídico e existencial. A debatida transição de sistema jurídico, iluminada pelo entendimento de que o Direito, 
notadamente consuetudinário e o concebido em contexto de precedentes, não pode ser uma imediata resultante de declarações, ou de imediata realidade de 
implantações. Nesta travessia, o que se pode presumir é que um Estado de Direito não é acidentado ou aleatório, mas sedimentado, seja pela legislatura ou pela tradição, 
mas em todo caso, o tempo é crucial e o tempo fenomenológico é igualmente relevante, porém as contribuições fenomenológicas estão também e mui fortemente na 
questão do mundo da cultura e das vivências (erlebnis / erfahrung) tão caros ao Direito que seu desequilíbrio se projeto no conflito, cuja alimentação ocorre por exato 
descuido, ou em análogas apresentações normativas como a inobservância do dever de cuidado. O pensamento fenomenológico está presente como principal elemento 
de identificação de tal ponto, nodal, quando tido, por virtude do solo originário em que se põem as questões entre o consuetudinário e os precedentes diante da 
formação primeira na base romano-germânica.

Descrição do Plano de Trabalho
O pensamento fenomenológico-jurídico, a segurança jurídica e a justiça dos precedentes.

A Filosofia do Direito configura, para além de uma disciplina, é também um 
permanente dever de reflexão a partir de teóricos e escolas importantes. Algumas dessas escolas e teóricos são retomados vivamente e ao longo da construção do 
pensamento jurídico ocidental. refletem atualidade no debate jurídico e, em estudo mais detido Fenomenologia figura como uma dessas escolas de pensamento 
contribuindo, sobretudo, em dois segmentos muito significativos para o Direito. O primeiro é decorrente da compreensão da fenomenologia como atitude de 
antepredicativa diante dos acontecimentos do mundo em suas interações continuadas. O segundo, porque a fenomenologia também se configura como um processo de 
investigação da realidade. O pensamento fenomenológico-jurídico tem seu lugar quando nos referimos à transição como elemento de discussão, precisamente pela 
postura de retorno a um solo originário onde se poderia, enfim, seriamente recomeçar. O Sentimento de Vida que Wilhelm Dilthey não se constitui como expressão de 
teor poético, mas responsavelmente comprometida com a vivência humana e que Edmund Husserl em sua fase ontológico-vitalista denominou de mundo da vida. Estas 
reflexões convergem quando se apresenta uma interrogação sobre a questão do fundamento, hoje tão cara ao Direito e da qual não se pode prescindir no atual ambiente 
de discussões jurídicas brasileiras, considerando a travessia entre o romano-germânico, a common law e a civil law.

A escolha pela orientação e desenvolvimento do 
tema está associado à rica abordagem e elevada importância do pensamento fenomenológico, o qual na interrogação pelos fundamentos se aproxima com frequência da 
legitimação de cada ato praticado ou juízo exercido no plano da atividade humana da administração do conhecimento. E a compreensão das modificações que se operam 
nas relações humanas também é fundamental para o desenvolvimento da pessoa, da sociedade e instituições. Para tanto, vale lembrar como no corpo desta proposta é 
mencionado do que se pode presumir é que um Estado de Direito, que não é acidentado ou aleatório, mas sedimentado, seja pela legislatura ou pela tradição, mas em 
todo caso, o tempo é crucial e o tempo fenomenológico é igualmente relevante, porém as contribuições fenomenológicas estão também e mui fortemente na questão do 
mundo da cultura e das vivências (erlebnis / erfahrung) tão caros ao Direito que seu desequilíbrio se projeto no conflito, cuja alimentação ocorre por exato descuido, ou 
em análogas apresentações normativas como a inobservância do dever de cuidado. O pensamento fenomenológico está presente como principal elemento de 
identificação de tal ponto, nodal, quando tido, por virtude do solo originário em que se põem as questões entre o consuetudinário e os precedentes diante da formação 
primeira na base romano-germânica.

Como escopo do trabalho pretende-se apresentar uma reflexão entre o pensamento fenomenológico e a justiça dos precedentes, 
fazendo um caminho sobre algumas reflexões acerca da tradição jurídica da Europa continental e da setentrional. Promovendo reflexões também no âmbito da cultura, 
alimentando o juízo e o pensamento jurídico com a cultura fenomenológico-existencial e jurídica para conferir ainda maior densidade à formulações no contexto da 
justiça. É objetivo também fomentar a leitura de literatura correlata que fortaleça a formação acadêmica dos orientando. E a fenomenologia tem especial contribuição 
neste sentido por propiciar um método, ao mesmo tempo em que é uma atitude. Assim, o orientando, literalmente, aprende a pesquisar pesquisando por força da 
fenomenologia. Outro objetivo é manter viva a difusão do conhecimento e da Filosofia do Direito na medida em que se constitui como debate importante sobre as 
inovações e retomadas de pensamento no Direito. Ainda se pretende também compartilhar resultados em eventos e publicar textos na forma de artigos científicos como 
incentivo da produção discente e docente quando da ocasião em que assinam juntos, porque juntos elaboram o trabalho.

A Fenomenologia e o Direito A hipótese de 
separação que possivelmente estaria perdendo forças favorece o ambiente de reflexões fenomenológicas. Em substituição ao termo relação à fenomenologia lança um 
olhar onde o objeto e o sujeito estão entrelaçados. O que passa a existir é a interação. A visão antepredicativa é absolutamente fundamental nesta filosofia fundada por 
Edmund Husserl no século XIX. A atenção com o fundamento permanece, mas a terceira fase dos estudos de Husserl – vitalista – revelam uma preocupação que se 
anuncia sutilmente desde o início, o Lebenswelt – o mundo da vida. Daí não ser também estranho sua filosofia fenomenológica, ainda que não pretendidamente reativa 
revelou-se como uma reflexão, cujo fim não deixaria de ser um desejo de retorno ao mundo da vida.  Como atitude, o pensar fenomenológico visa a descoberta dos 
sentidos e dos significados dos objetos independentemente de todas as categorias explicativas. Como? Pela via da intuição e descrição e descrição de suas essências e 
suas conexões de sentidos. O Caminho da fenomenologia em direção ao Direito percorre as vias de uma visão também antepredicativa quando esta é aquela que se 
coloca para além da positividade porque imposta esta última pelo seu próprio caráter positivo em virtude de sua formação em que a legalidade é a garantia de 
legitimidade, entretanto, o sábio que os termos não se confundem e que sua fusão ou junção equivocada pode produzir um prejuízo desde as mais modestas relações da 
sociedade civil à segurança jurídica do Estado de Direito. Deste modo, não seria um forçoso dizer da fundamental importância do estudo fenomenológico para 
consolidação de um direito mais justo se seus institutos têm atravessado uma volatilidade perigosa, não se tratando de uma transigência resultante de um maduro 
processo dialético entre o que é e o que se quer, mas de um apressado julgamento que expressa claramente o desprezo pelo ínterim necessário para transitar com maior 
segurança entre a experiência imediata e a experiência compreendida, o que não seria enganoso afirmar como sendo consequência do utilitarismo anglo-americano, mas 
que não será possível abordar nesta reflexão. É justamente o que é para onde se volta a fenomenologia dirigida ao Direito. Há uma essência no ambiente de mudanças 
inelutáveis e velozes. Considerar a hipótese de que não seria descuidado. Já Sócrates procurava conceitos puros porque a mulher pode ser bela, mas a beleza não é a 
mulher. O argumento da beleza seria de pronto desafiado pela sociedade contemporânea que a arte é abstração e que não tem papel de reintegrar a vida ou remeter a 
algo que enleva o espírito. Neste caso, a reflexão recorre ao cromatismo.  Assim, o casaco é roxo, mas o roxo não é o casaco. O roxo é uma essência em si. Independe do 
casaco. A possibilidade de essência dos objetos pode, naturalmente, ser também compreendida e inferida, porque objeto, como essência integrante do mundo 
circundante que também possui suas essências. Não negando, portanto, ao Direito que compõe o conflito de interesses que, em uma temporalidade, requer apreciação, 
conceito e juízo sobre atos modificadores de fatos que também modificam outros atos e fatos na trama existencial da obrigatoriedade da convivência social. Desta 
maneira, as essências garantem uma maior integração, abrindo o caminho de retorno ao mundo da vida.

A pesquisa será realizada partindo, fundamentalmente da 
revisão bibliográfica, mas contando com rodas de leitura, leitura socializada, estudo dirigido, presença em debates, discussões sobre temas afetos ou diretamente 
relacionados, além da tradicionais fontes de pesquisa como a jurisprudência, doutrina, legislação.
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PESQUISADOR(A): Guilherme Sandoval Góes
Plano de trabalho vinculado ao curso: Direito

@: guilherme.sandoval@terra.com.br

PROJETO: Diálogos epistemológicos entre o Controle de Convencionalidade e o Controle de Constitucionalidade: desafios do Estado 
Neoconstitucional de Direito

Cronograma:
O cronograma da pesquisa a ser realizada é apresentado em quatro etapas distintas, a saber: Etapa 1 - Levantamento bibliográfico, fichamento dos pressupostos teóricos 
da Pesquisa e realização de Palestra - 02/2018 a 04/2018. Nessa etapa serão realizadas a seleção, a leitura e a elaboração de fichamentos das obras acadêmicas que 
servirão como embasamento teórico da pesquisa. Além disso, será elaborado relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa desenvolvidas no âmbito do 
Programa Pesquisa Produtividade e enviado à Vice-Reitoria de Pós-graduação Stricto Sensu e Pesquisa. Ainda nessa etapa, será realizada uma palestra no campus Tom 
Jobim sobre a temática do controle de convencionalidade e da fase metaconstitucional dos direitos humanos, devendo ser encaminhadas evidências do referido evento à 
Vice-Reitoria de Pós-graduação Stricto Sensu e Pesquisa, conforme determina o item 1.3.2, “a” e “h”, do edital de Pesquisa Produtividade. Etapa 2 – Análise e construção 
da pesquisa a ser analisada - 05/2018 a 08/2018. Em maio de 2018, será realizada a análise dos casos concretos selecionados e relativos ao desaparecimento de crianças e 
adolescentes, bem como os casos relativos à mesma temática no âmbito da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). Os casos brasileiros 
serão relativos às seguintes meninas: Thaís de Lima Barros - processo nº 0384471-14.2013.8.19.0001 que tramita perante a 2ª Vara Criminal do Fórum Regional de Bangu; 
Michele Santana de Araújo - processo nº 0373056-63.2015.8.19.0001 que tramita perante a 33ª Vara Criminal da Comarca da Capital; e Larissa Gonçalves Santos - 
processo nº 0028290-42.2008.8.19.0001 que tramita perante a 32ª Vara Criminal da Comarca da Capital.  Já no âmbito da jurisprudência da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH), a ideia é investigar cinco grandes casos, considerados paradigmáticos em termos de proteção internacional de direitos humanos com recorte no 

Descrição do Plano de Trabalho
Em tempos de estatalidade pós-moderna, um dos grandes desafios do Estado Democrático de Direito é deslocar para a centralidade do regime jurídico de proteção dos 
direitos humanos o diálogo epistemológico entre o controle de constitucionalidade e o controle de convencionalidade. Com efeito, a evolução do pensamento jurídico 
contemporâneo perpassa necessariamente pela conexão entre essas duas ordens jurídicas: a dimensão interna (máxime com a ideia de supremacia da Constituição) e a 
dimensão metaconstitucional (máxime com a consolidação dos tratados internacionais sobre direitos humanos). Com tal tipo de intelecção em mente é possível buscar o 
aperfeiçoamento da proteção jurídica de direitos humanos, que deve se mover na direção de um marco legal mais sofisticado e que seja coerente - a um só tempo - com 
a normatividade internacional e o sentimento constitucional de justiça. 
É nesse sentido que o estudioso dos direitos humanos, independentemente de ser 
constitucionalista ou internacionalista, deve ser capaz de captar a conexão epistemológica existente entre a proteção constitucional de direitos fundamentais do Estado 
Democrático brasileiro e a proteção dos regimes jurídicos de tutela metaconstitucional de direitos humanos. 
Isto significa dizer que a efetividade dos direitos humanos 
fundamentais deve ser aferida a partir da proteção que cada um dos diferentes paradigmas normativos (nacional e internacional) foi e é capaz de emprestar ao cidadão 
comum. Ora, tanto a proteção constitucional, assegurada pelo Estado nacional soberano, quanto a proteção metaconstitucional, prevista nas convenções internacionais 
protetivas de direitos humanos, constituem o regime jurídico de tutela do cidadão comum. 
De tudo se vê, por conseguinte, a relevância científica da presente pesquisa 
que busca consolidar a dimensão metaconstitucional de direitos humanos, mormente em países de modernidade tardia, como, é o caso do Brasil, onde, infelizmente, 
existem muitas pessoas vivendo sob condições excepcionalmente difíceis e que necessitam de proteção especial, como é o caso das crianças e adolescentes. Eis aqui a 
razão pela qual o presente projeto pretende caminhar para além da proteção nacional de direitos fundamentais (caracterizada pelo controle de constitucionalidade de 
atos do poder público) para alcançar o patamar mais elevado da proteção transnacional de direitos humanos (caracterizada pelo controle de convencionalidade desses 
mesmos atos do poder público). 
Portanto, através dessa pesquisa pretende-se desenvolver tratamento científico-sistemático, ainda muito carente, seja no âmbito da 
doutrina, seja na esfera da jurisprudência, de modo a criar as bases epistemológicas de um novo paradigma, agora, dito, metaconstitucional, que se colocará lado a lado 
com o Estado Neoconstitucional de Direito.  
Objetivos 
A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a necessária conexão epistemológica envolvendo a 
jurisdição interna e a jurisdição internacional, como elemento propulsor da reconfiguração de uma ordem jurídica metaconstitucional de direitos humanos. Para tanto, 
pretende examinar procedimentos de investigação e judicialização dos casos de desaparecimento forçado de crianças no Brasil, buscando mapear obstáculos, lacunas 
legislativas e falhas do Estado brasileiro na solução desses graves problemas da contemporaneidade. Em consequência disso, os objetivos específicos da presente 
pesquisa são, em primeiro lugar, detectar as falhas nos procedimentos de investigação policial, denúncia do Ministério Público e erros no decorrer das ações judiciais. O 
segundo objetivo específico da pesquisa é detectar as lacunas da legislação nacional pertinente ao combate ao desaparecimento forçado de crianças e adolescentes no 
Brasil, bem como verificar eventuais violações de convenções e tratados internacionais dos quais o Estado Brasileiro é signatário. O terceiro e último objetivo especifico da 
presente pesquisa é elaborar recomendações para o Estado brasileiro aperfeiçoar seu sistema protetivo de direitos, seja pelo cotejo dos controles de constitucionalidade 
e convencionalidade, seja pela formulação de políticas públicas focadas na proteção jurídica das crianças e dos adolescentes.  
Metodologia da pesquisa com indicação 
das etapas e resultados esperados.
Para a realização da presente pesquisa, elegeu-se o método do estudo de caso através de pesquisa documental. Esta abordagem 
revela-se adequada, na medida em que a coleta e o registro de dados de casos concretos, seja no âmbito interno, seja na esfera jurisdicional do sistema interamericano, 
viabilizam uma avaliação analítica da resposta do Poder Judiciário ao desaparecimento forçado de crianças e adolescentes, bem como autorizam a proposição de ações 
transformadoras do Estado Neoconstitucional de Direito. Assim sendo, na presente pesquisa serão adotadas premissas metodológicas de estudo que obrigam um 
aprofundamento de cunho bibliográfico e análise de decisões judiciais com foco na projeção do controle de convencionalidade sobre a jurisdição constitucional brasileira. 
A pesquisa será desenvolvida em quatro etapas distintas: Etapa 1 - Levantamento bibliográfico, fichamento dos pressupostos teóricos da Pesquisa e realização de 
Palestra - 02/2018 a 04/2018; Etapa 2 – Análise e construção da pesquisa a ser analisada - 05/2018 a 08/2018; Etapa 3 - Apresentação de projeto a órgão de fomento - 
09/2018 a 10/2018 e Etapa 4 – Reflexão e análise dos dados coletados, publicação do Livro e encerramento da pesquisa - 11/2018 a 01/2019. Todas as quatro etapas são 
detalhadas em campo próprio. Inicialmente, será feita a pesquisa bibliográfica exploratória, tendo-se como base as principais obras acadêmicas pertinentes. Além disso, a 
pesquisa também será realizada a partir da investigação empírica de análise qualitativa, na medida em que serão analisados casos concretos dos Tribunais brasileiros e da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). O estudo de casos concretos possibilita a investigação empírica permitindo ao pesquisador entender a complexidade 
da dimensão metaconstitucional dos direitos humanos. Assim sendo, a realização da presente pesquisa visa concorrer para a consolidação dessa nova fase protetiva, cujo 
eixo epistemológico é a conexão entre os controles de convencionalidade e constitucionalidade. Com isso, espera-se contribuir para o aperfeiçoamento do Estado 
Democrático de Direito brasileiro e para a plena efetividade dos direitos fundamentais do cidadão comum, e, em especial, das crianças e adolescentes. Com isso, espera-
se contribuir para o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito brasileiro e para a plena efetividade dos direitos fundamentais do cidadão comum, e, em especial, 
das crianças e adolescentes.
Viabilidade econômico-financeira.  
Não haverá custo para o desenvolvimento da presente pesquisa, na medida em que será feita a partir do 
estudo das decisões judiciais dos tribunais brasileiros e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, restando, cabalmente, demonstrada sua total viabilidade 
econômico-financeira. 
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desaparecimento forçado de pessoas. Tais casos são os seguintes: Comunidad Campesina De Santa Bárbara Vs. Perú; Contreras Y Otros Vs. El Salvador; Gelman Vs. 
Uruguay; González Medina Y Familiares Vs. República Dominicana e Masacre De Santo Domingo Vs. Colombia. Além disso, serão elaborados nos meses correspondentes 
relatórios de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa e enviados à Vice-Reitoria de Pós-graduação Stricto Sensu e Pesquisa. No período correspondente à segunda 
etapa será também submetido o primeiro artigo para publicação externa. Ainda nessa etapa será submetido resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio, conforme item 
1.3.2, “e””, do edital de Pesquisa Produtividade. Etapa 3 - Apresentação de projeto a órgão de fomento - 09/2018 a 10/2018.  Nessa etapa, será enviado projeto de 
pesquisa a órgão de fomento, conforme exigência do item 1.3.2, “g””, do edital de Pesquisa Produtividade. Além disso serão elaborados nos meses correspondentes 
relatórios de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa e enviados à Vice-Reitoria de Pós-graduação Stricto Sensu e Pesquisa. Etapa 4 – Reflexão e análise dos dados 
coletados e encerramento da pesquisa - 11/2018 a 01/2019. Nesse período será feita a análise dos resultados coletados, bem como a construção do resultado obtido a 
partir das bases teóricas relativas ao controle de convencionalidade e a fase metaconstitucional dos direitos humanos e dos dados empíricos retirados dos casos das 
meninas Thaís, Michele e Larissa, bem como dos cinco casos da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Além disso serão elaborados nos meses 
correspondentes, relatórios de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa e enviados à Vice-Reitoria de Pós-graduação Stricto Sensu e Pesquisa. Para divulgar os 
resultados obtidos durante a pesquisa será submetido o segundo artigo para publicação externa. Além disso, será elaborado relatório final a ser enviado à Vice-Reitoria de 
Pós-graduação Stricto Sensu e Pesquisa com descrição de todas as atividades de pesquisa realizadas e os resultados obtidos, conforme determina o o item 1.3.2, “b””, do 
edital de Pesquisa Produtividade
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Descrição do Plano de Trabalho


Análises das Legislações Brasileiras entre as Relações Patriarcais de Poder e o Marco Constitucional de 1988


Para nós, mulheres, o exercício pleno da cidadania 
significa, sim, o direito à representação, à voz, e à vez na vida pública, mas implica ao mesmo tempo a dignidade na vida cotidiana, o que a lei pode inspirar e deve 
assegurar, o direito à educação, à saúde, à segurança e à vida familiar sem traumas.
 O voto das mulheres traz consigo esta dupla exigência: um sistema político 
igualitário, e uma vida civil não autoritária.
Carta das Mulheres à Assembleia Constituinte de 1987.


Introdução

As legislações vigentes a cada momento histórico 
trazem em si as relações sociais, as relações de poder, os processos de subjetivação e a produção de subjetividade que as permeiam. Se nos atentarmos brevemente às 
legislações anteriores à Constituição Federal de 1988, concernentes à vida civil, trabalhista e previdenciária das mulheres, nos depararemos com uma gama restritivas de 
direitos, já que, na sociedade brasileira ao longo dos séculos se fez presente, ao seu modo colonial, o patriarcado como a base das relações sociais. Ou podemos dizer: a 
imposição - por meio de relações de força - da supremacia do homem/patriarca sobre as outras figuras com quem convive (mulheres, negros, trabalhadores/escravos, 
minorias sexuais e de gênero, crianças e/ou outras formas diversas de ser e estar no mundo), estabelecendo relações hierarquizadas de dominação, de violência e de 
submissão. O patriarcalismo encontra raízes na organização social da antiga sociedade romana, possuindo a sua concretização no pátrio poder . É instigante frisar que esta 
expressão perdurou até recentemente no Ordenamento Jurídico brasileiro, tendo em vista que o Código Civil de 1916, que só foi substituído em 2002, no capitulo VI do 
livro I, tratava diretamente do pátrio poder. 

Neste passo, além do instituto do pátrio poder, a legislação de 1916 trazia uma série de normas que definiam o lugar 
subalternizado das mulheres nas mais diversas relações. Na relação familiar, Basted e Garcez (1999, p. 17) nos ajudam a pontuar:

O texto de 1916 privilegiou o ramo 
paterno em detrimento do materno; exigiu a monogamia; aceitou a anulação do casamento face à não-virgindade da mulher; afastou da herança a filha mulher de 
comportamento “desonesto”. O Código também não reconheceu os filhos nascidos fora do casamento. Por esse Código, com o casamento, a mulher perdia sua 
capacidade civil plena, ou seja, não poderia mais praticar, sem o consentimento do marido, inúmeros atos que praticaria sendo maior de idade e solteira. Deixava de ser 
civilmente capaz para se tornar “relativamente incapaz”. Enfim, esse Código Civil regulava e legitimava a hierarquia de gênero e o lugar subalterno da mulher dentro do 
casamento civil. 
Do mesmo modo, nas relações sucessórias, as mulheres possuíam restrições uma vez que não poderiam, sem autorização do marido, aceitar ou refutar 
herança, litigar em juízo e exercer profissão, e mesmo na Justiça Trabalhista a mulher deveria ter assistência do marido para pleitear seus direitos (Basted e Garcez, 
1999).		No que se refere ao Direito Penal, tal questão de gênero se faz latente tanto nas condutas que são criminalizadas – criminalização primária –  quanto na forma 
como os tribunais tratam as mulheres – criminalização secundária . As condutas de interrupção da gravidez (art. 124, ss, CP) e de infanticídio (art. 123, CP) são aquelas em 
que a mulher é expressamente o sujeito ativo e são também aquelas que diretamente se relacionam com a precípua função social delegada pelo patriarcalismo às 
mulheres: a função de procriação, ou melhor, de produção, reprodução e regeneração da força de trabalho (procriação, maternidade e cuidados domésticos) que, desde 
este ponto de vista, são partes de uma atividade sócio-econômica (Federici, 2011). Entretanto, são mantidas com o viés da naturalização, mistificadas como um recurso 
natural feminino que, por fim, colocam as mulheres em uma condição não-assalariada e à mercê dos desmandos masculinos e do capital. “Deveria acrescentar que Marx 
nunca poderia haver suposto que o capitalismo pavimentava o caminho para a libertação humana se houvera olhado a história desde o ponto de vista das mulheres” 
(Federici, 2014, p.25).		A criminalização de tais práticas faz parte de uma política populacional, ou biopolítica – como se referiria Michel Foucault (2005 a) – uma vez que 
foi necessário, em determinados períodos históricos –  manter/aumentar o  nível populacional propenso à mão de obra. É também nestes mesmos momentos que a 
intervenção direta nos corpos das mulheres é mais pungente. Citamos dois exemplos:  o primeiro no Século XII que abarcou as crises europeias da Grande Fome (1315 – 
1322) e da consequente Peste Negra (1347 – 1352) que dizimou entre 30% e 40% da população europeia do período ocasionando colapsos nas dinâmicas sociais e de 
trabalho. Estas crises na Europa Medieva foram contemporâneas ao início da caça às bruxas da Santa Inquisição que entre outras, perseguiam as práticas de interrupção 
da gravidez, conhecimentos compartilhados e circunscritos entre as mulheres da época (Federici, 2011). 

No mesmo sentido, como o outro exemplo, temos no Brasil as 
políticas populacionais do Governo Vargas, em 1940, cujo o incentivo ao aumento populacional se mostrava nos discursos estatais de exaltação à “família brasileira” e à 
procriação, com a instituição de novos direitos como o salário família, o auxílio e a licença maternidade; medidas protetoras para as trabalhadoras gestantes e a 
obrigatoriedade de creches em empresas empregadoras de mulheres em idade reprodutiva (Barsted, 1999). Se por um lado tal política populacional trazia benefícios às 
mulheres que desejassem a maternidade, por outro, estabelecia um controle rígido sobre os corpos de todas as mulheres, uma vez que o Código Penal e a legislação 
restritiva referente à interrupção da gravidez datam da mesma época – 1940.  A necessidade do aumento populacional se mostrava neste momento tanto para preencher 
os espaços que a urbanização e a modernização do Brasil necessitavam, quanto para ter  “carne para o canhão” (Leite, 2004, p.335) em virtude do período das grandes 
guerras. 

Por outro lado, o marco jurídico constitucional de 1988 nos traz a afirmação da luta pela consolidação dos Direitos Fundamentais das mulheres no Brasil. O Art. 
5º caput - que trata especificamente do direitos fundamentais e é clausula pétrea (Art. 60 § 4º CF/88) – nos mostra com nitidez a constatação da importância que tais 
direitos adquirem na virada democrática que se consolida com o movimento constituinte, assim como o Art. 226. § 5º e § 7º.

Tal consolidação de Direitos fundamentais 
referentes às mulheres em meio à virada democrática é resultado das pressões do movimento feminista que participaram diretamente, tanto da luta pela democratização 
do país (Telles, 2010) – sendo as mulheres muitas vezes sufocadas, torturadas, violentadas pelo regime ditatorial e autoritário –  quanto do movimento constituinte de 
1987/88, vide a Carta das Mulheres ao Constituinte de 1987.

O movimento feminista brasileiro foi um ator fundamental nesse processo de mudança legislativa e social, 
denunciando desigualdades, propondo políticas públicas, atuando junto ao Poder Legislativo e, também, na interpretação da lei. Desde meados da década de 70, o 
movimento feminista brasileiro tem lutado em defesa da igualdade de direitos entre homens e mulheres, dos ideais de Direitos Humanos, defendendo a eliminação de 
todas as formas de discriminação, tanto nas leis como nas práticas sociais. De fato, a ação organizada do movimento de mulheres, no processo de elaboração da 
Constituição Federal de 1988, ensejou a conquista de inúmeros novos direitos e obrigações correlatas do Estado, tais como o reconhecimento da igualdade na família, o 
repúdio à violência doméstica, a igualdade entre filhos, o reconhecimento de direitos reprodutivos, etc. (BARSTED, 2001, p. 35)

Como os mais diversos tipos de luta 
política, a luta do movimento feminista constituinte atinge vários aspectos da vida social, é uma luta por consolidação de Direitos e pela vida cotidiana menos autoritária. 
Da mesma forma, e seguindo os estudos de Michel Foucault (1995) sobre as relações de poder, as configurações sociais são sempre provisórias. Uma vitória democrática 
hoje, ainda que registrada, legislada, tornada cláusula pétrea na Constituição Federal de um país, deve ser mantida cotidianamente, em virtude dos diagramas do poder 
serem sempre instáveis. 

Objetivos

O objetivo geral do projeto é conhecer e analisar o discurso do texto e das justificativas das propostas de lei que, após a 
Constituição Federal de 1988, buscam a retirada de Direitos das mulheres, no sentido de verificar as condições de possibilidade de sua elaboração e de apontar suas 
contradições frente à proposição do poder constituinte.

Discussão Metodológica, Proposta de Trabalho e Resultados Esperados

A primeira etapa da pesquisa se dará 
de maneira investigativa e documental buscando na Câmara dos Deputados os projetos de lei que não tenham sido arquivados e que tratem de temas que direta ou 
indiretamente retirem direitos fundamentais das mulheres no Brasil. 

A pesquisa se dará por meio do mecanismo de busca do portal oficial da Câmara dos Deputados 
(http://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaAvancada) e do Senado Federal (https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias), a partir de palavras-
chave a serem definidas e apresentadas no desenvolver da pesquisa. É sabido que a delimitação das palavras-chave é um fator importante na pesquisa e que a análise do 
discurso pretendida será dada de maneira analítica e qualitativa sem a pretensão de exaurir o tema ou o universo de projetos de lei que versem sobre a questão. 

Após 
esta primeira busca poderá ser delimitado um recorte mais definido do período histórico em que se buscará analisar pormenorizadamente o discurso.

Após serem 
delimitados os projetos de lei já teremos uma primeira etapa da pesquisa alcançada que é a de verificar se há – ou não – proposições que visem o recrudescimento no que 
se refere ao tratamento legal dado às mulheres após as conquistas de 1988.

A segunda etapa da pesquisa, que se dará de forma qualitativa e analítica, se refere ao 
estudo, discussão e construção da análise do discurso dos Projetos de Lei e Propostas de Emenda à Constituição, assim como de suas justificativas, selecionados na 
primeira etapa, buscando entender e construir uma narrativa sobre os processos históricos que tornam possíveis tais discursos e sua materialidade.

Uma busca inicial 
para a definição do tema da pesquisa nos mostrou projetos com temáticas relevantes para o estudo e podemos citar os seguintes: Projeto de Lei 478/2007, Projeto de Lei 
5069/2013, PL 4703/1998, PEC 164 de 2012,  PEC 29 de 2015. 

Previamente, serão realizadas pesquisas e coletas de dados compondo um quadro teórico de referência 
bibliográfica. Será feita, ainda, a análise atenta de tais dados bibliográficos. 

É importante ressaltar que todas as etapas da pesquisa serão realizadas com apoio e 
envolvimento de alunos dos Campi Presidente Vargas e Nova América que já estão envolvidos com a temática e já participam de discussão e debate sobre o assunto.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7044884777215972

quinta-feira, 12 de abril de 2018 Página 84 de 234



Centro de Ciências JurídicasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2018 UNESA

projeto de pesquisa para o envio ao CNPQ; Submissão do relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do mês anterior;

Maio/2018 - Pesquisa, estudo 
bibliográfico e resenha de textos importantes; Busca por PLs e PECs que versem sobre o assunto em análise; Definição cronológica e delimitação do objeto de pesquisa no 
que se refere ao material legislativo; Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio; Submissão do relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa 
do mês anterior;

Junho/2018 - Pesquisa, estudo bibliográfico e resenha de textos importantes; Escrita de um artigo a ser apresentado, discutido e publicado nos Anais 
de Eventos Científicos. A discussão nesta etapa da pesquisa é importante para a sequência do desenvolvimento do trabalho. Submissão do relatório de Acompanhamento 
das Atividades de Pesquisa do mês anterior;
 								
Agosto/2018 - Pesquisa, estudo bibliográfico e resenha de textos importantes; . Submissão do  relatório de 
Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do mês anterior; Submissão do trabalho completo a ser apresentado, discutido e publicado em Anais de Eventos Científicos 
(CONPEDI).

Setembro/2018 -Pesquisa, estudo bibliográfico e resenha de textos importantes; Início da delimitação da escrita do Artigo Científico a ser publicado na 
Revista Cadernos Pagu Qualis A1.Submissão do relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do mês anterior; Envio do Projeto de Pesquisa para o 
CNPQ;

Outubro/2018 - Pesquisa, estudo bibliográfico e resenha de textos importantes; Delimitação da escrita do Artigo Científico a ser publicado na Revista Cadernos 
Pagu Qualis A1.Submissão do relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do mês anterior; 

Novembro/2018 - Escrita do Artigo Científico a ser publicado 
na Revista Cadernos Pagu Qualis A1. Submissão do  relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do mês anterior; Realizar Oficina e/ou palestra sobre 
apresentando os resultados da pesquisa no Campus Presidente Vargas.

Dezembro/2018 - Revisão e envio do artigo científico a ser publicado na Revista Cadernos Pagu 
Qualis A1. Submeter, relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do mês anterior;
							
Janeiro/2019 - Avaliação da pesquisa realizada no ano 
anterior e delimitação dos próximos passos. Submissão do relatório final com a descrição detalhada de todas as atividades de pesquisa desenvolvidas e os resultados 
obtidos 
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PESQUISADOR(A): Marcelo Pereira De Almeida
Plano de trabalho vinculado ao curso: PPGD 

@: mpalmeida04@yahoo.com.br

PROJETO: REFORMAS PROCESSUAIS DESTINADAS A PROPORCIONAR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM CAUSAS SERIAIS – Os critérios 
de seleção das causas piloto e dos procedimentos modelo

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução

O presente projeto de pesquisa pretende dar continuidade as investigações sobre os métodos de solução de conflitos repetitivos, no âmbito dos tribunais 
brasileiros, efetivados pelos instrumentos que compõem o microssistema de resolução de causas com questões comuns, principalmente, pelo Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas e pelos recursos excepcionais repetitivos,  no Programa Pesquisa Produtividade da UNESA, desenvolvido no PPGD, na qual o proponente do projeto 
faz parte do quadro de docentes, com o objetivo de desenvolver uma análise crítica das reformas processuais destinadas a proporcionar eficiência na prestação 
jurisdicional em causas seriais, identificando, com método quantitativo e qualitativo, o perfil de julgamento dos tribunais brasileiros em causas dessa natureza. 
A 
proposta de pesquisa deve ser ampliada em virtude das inferências alcançadas na primeira etapa da investigação, que constatou uma intensa deflagração de Incidentes 
de Resolução de Demandas Repetitivas perante os tribunais brasileiros, desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, com potencialidade mais ampla de 
abarcar números significativos de processos que versam sobre questões comuns.
Assim, após a primeira etapa da pesquisa desenvolvida no Programa Pesquisa 
Produtividade no exercício de 2017, o objeto da pesquisa foi ampliado, de sorte a catalogar os dados relevantes do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em 
trâmite nos tribunais brasileiros, tais como o perfil dos sujeitos que propuseram a instauração, os critérios de escolha das causas comuns, a potencialidade de suspensão 
dos processos afetados e qual o alcance dessa suspensão. 
A ampliação do objeto da pesquisa se justifica pela quantidade de IRDRs suscitados no curto período de 
vigência do Código de Processo Civil de 2015, exigindo uma pesquisa de fôlego para a análise quantitativa e qualitativa dos acórdãos oriundos desses instrumentos, de 
sorte a identificar o perfil do tratamento dado pelos tribunais em relação aos aspectos mais sensíveis do instrumento, conforme que pode constatar com os relatórios já 
apresentados. 
A ampliação do objeto da pesquisa para alcançar resultados pertinentes ao IRDR se apresenta de fundamental importância para o aprimoramento dos 
mecanismos direcionados a solução das causas com questões comuns, uma vez que, conforme apontado acima, vem sendo instaurados com muita intensidade.
No 
caminho percorrido na investigação proposta, pretendeu-se analisar os critérios de escolha dos processos paradigmas feitos pelos tribunais de origem e a afetação 
realizada pelo próprio STJ, de modo a constatar se as orientações exigidas pelo legislador  são efetivamente observadas, no sentido de selecionar aqueles processos que 
veiculam melhores argumentos. Com a ampliação do objeto, serão abordados os pontos mais sensíveis do IRDR de acordo com o comportamento dos tribunais brasileiros 
ao tratar desse instrumento. 
Como recorte metodológico quantitativo, optou-se por selecionar decisões de admissão e afetação de recursos especiais representativos da 
controvérsia de dois Tribunais Estaduais, dois Tribunais Regionais Federais e do próprio Superior Tribunal de Justiça, além do conteúdo dos acórdãos proferidos no 
julgamento dos recursos selecionados, permitindo-se uma coleta de dados consistente.
Com a ampliação do objeto, optou-se por analisar pontos sensíveis e 
controversos do IRDR no contexto pragmático, com coleta de dados dos tribunais brasileiros que identificam o comportamento desses tribunais no tratamento desse 
incidente, tais como, iniciativa da instauração, principais causas comuns, potencialidade para o alcance numérico dos processos.
A mencionada coleta e catalogação de 
dados está sendo realizada, desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 até o início do mês de novembro de 2017.
Na ampliação do objeto da 
investigação, com a inclusão dos aspectos referentes a instauração dos IRDRs nos tribunais brasileiros, optou-se por uma coleta de dados que envolva questões relevantes 
sobre a iniciativa, objeto do incidentes e alcance dos processos pendentes.     
O recorte metodológico temporal direciona da primeira proposta da pesquisa para a coleta 
de informações das referidas decisões após o ano de 2008, tendo em vista que este modelo de processamento de recursos especiais foi implantado pela Lei nº 11.672/08, 
que inseriu o artigo 543-C ao Código de Processo Civil de 1973.  Com a pesquisa afetando o IRDR, o recorte temporal passa a ter como paradigma a entrada em vigor do 
CPC de 2015, pois o referido incidente foi inserido no ordenamento pátrio por intermédio deste diploma legal.
A partir dos resultados alcançados na coleta de dados, 
pretende-se identificar se este modelo vem proporcionando o acesso substancial à justiça ou resultados meramente estatísticos, de sorte a propor uma metodologia para 
a construção da decisão judicial, que legitime a formação e a atribuição da força obrigatória dos precedentes neste modelo processual e que, eventualmente, possa servir 
de paradigma para orientar todo microssistema das demandas repetitivas.   
Por meio do exame das decisões dos tribunais sugeridos no recorte metodológico, pretende-
se identificar os critérios de escolha dos recursos representativos, o grau de participação dos interessados na construção do acórdão proferido no recurso afetado e a 
observância dos demais critérios na fundamentação desta decisão. Para tanto, serão investigados os procedimentos mais relevantes empregados para este fim e se há, na 
ratio decidendi, sinais desta participação efetiva.

Objetivos

Conforme já indicado na introdução da proposta, o objetivo da pesquisa é desenvolver uma investigação 
sobre as reformas processuais destinadas a proporcionar eficiência na prestação jurisdicional em causas seriais, identificando, com método quantitativo e qualitativo, o 
perfil de julgamento do Superior Tribunal de Justiça na seleção e julgamento dos recursos representativos da controvérsia e com a proposta de ampliação da pesquisa, 
identificar o modo pelo qual os tribunais brasileiros estão dimensionando o IRDR. O objeto da investigação mostra-se relevante, na medida em que esse modelo de 
julgamento gera um precedente com força normativa capaz de refletir nos processos que veiculam pretensões consideradas semelhantes que tramitam, ou possam vir a 
tramitar, nas demais esferas do Poder Judiciário.
Com a identificação do comportamento decisório do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos 
representativos da controvérsia e o tratamento dado ao IRDR nos demais tribunais do país, pretende-se diagnosticar os problemas metodológicos empregados nessa 
atividade judicante e, com as informações catalogadas, sugerir eventuais modificações normativas ou de postura judicante, de maneira a proporcionar qualidade formal e 
substancial no precedente que será gerado por este método, conferindo-lhe maior legitimidade no plano de um modelo processual democrático. 
Para alcançar os 
objetivos propostos, estão sendo coletados dados que permitam analisar os critérios de escolha dos processos paradigmas feitos pelos tribunais de origem e a afetação 
realizada pelo próprio STJ e o tratamento que os tribunais vêm dando ao alcance do IRDR, de modo a constatar se as orientações exigidas pelo legislador são efetivamente 
observadas no sentido de selecionar aqueles processos que veiculam melhores argumentos. Os dados serão extraídos das decisões, que admitem e selecionam os 
recursos representativos da controvérsia e, quanto ao IRDR, estão sendo catalogados dados que indicam o perfil dos sujeitos, o objeto afetado e o alcance dos processos 
sobrestados.
A hipótese de trabalho será norteada pelo paradigma constitucional do acesso à justiça substancial sob uma perspectiva de construção legítima de 
precedentes judiciais para a solução das demandas de massa e dos métodos de otimização dos processos repetitivos, sobretudo o de recurso especial representativo da 
controvérsia e o IRDR.
Para tanto, com os resultados alcançados na coleta de dados, pretende-se identificar se este modelo vem proporcionando o acesso substancial à 
justiça ou resultados meramente estatísticos, de sorte a propor uma metodologia para a construção da decisão judicial que legitime a formação e a atribuição da força 
obrigatória dos precedentes neste modelo processual, que, eventualmente, podem servir de paradigma para orientar todo microssistema das demandas repetitivas. 


Assim, a presente investigação pretende analisar um comportamento decisório, a partir da coleta e catalogação de dados, de sorte a extrair informações que permitam 
identificar os déficits e sugerir eventuais ajustes para esse modelo tão complexo de resolução de conflitos de massa.   

Metodologia

A primeira etapa da pesquisa 
compreende a atividade de coleta de dados extraídos das decisões, que admitem e selecionam os recursos representativos da controvérsia e do IRDR. 
Optou-se, como 
recorte metodológico quantitativo, a escolha de decisões de admissão e afetação de recursos especiais representativos da controvérsia de dois Tribunais Estaduais, dois 
Tribunais Regionais Federais e do próprio Superior Tribunal de Justiça, além do conteúdo dos acórdãos proferidos no julgamento dos recursos selecionados, permitindo-se 
uma coleta de dados consistente, que possibilite investigar o perfil decisório deste modelo implantado e que poderá servir de paradigma para uma pesquisa mais 
abrangente que envolva todos os tribunais do país. 
Na ampliação do objeto da investigação, estão sendo coletados dados nos tribunais brasileiros sobre o IRDR que 
apontam uma intensidade significativa na utilização deste instrumento. Pretende-se, portanto, verificar se os critérios utilizados pelos tribunais estão sendo uniformes, 
principalmente em relação ao comportamento dos sujeitos processuais, objeto afetado e alcance numérico de processos sobrestados.
Como um dos principais 
balizadores metodológicos da investigação destinados a averiguar a qualidade da decisão alcançada no processo modelo, apresenta-se a observação do respeito, ou não, 
da garantia do contraditório e sua valorização, com a participação em maior ou menor intensidade das partes envolvidas, dos eventuais interessados na forma de amicus 
curiae e da realização, ou não, de audiências públicas. Outro balizador importante consiste na constatação se as orientações definidas no Código de Processo Civil de 
2015  para a fundamentação adequada das decisões judiciais estão sendo observadas neste cenário. Este último balizador, por obvio, só será aferido nas decisões 
proferidas a partir de 18 de março de 2016, data da entrada em vigor do Código de Processo Civil atual.     
A partir dos resultados alcançados na coleta de dados, 
pretende-se identificar se este modelo vem proporcionando o acesso substancial à justiça ou resultados meramente estatísticos, de sorte a propor uma metodologia para 
a construção da decisão judicial que legitime a formação e a atribuição da força obrigatória dos precedentes neste modelo processual, e que, eventualmente, possa servir 
de paradigma para orientar todo microssistema das demandas repetitivas. 
Serão apresentados os resultados em dois relatórios que serão materializados em artigos. O 
primeiro com os resultados parciais alcançados que será submetido a Seminário de Pesquisa e enviado á publicação em anais ou periódicos. O segundo o relatório final, 
também a ser submetido em Seminário de Pesquisa e enviado à publicação em anais ou periódicos.

Resultados esperados 

Pretende-se com a presente investigação 
mapear o comportamento dos tribunais brasileiros no tratamento dos métodos de solução de causas repetitivas, de sorte a identificar de que forma esses instrumentos 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0245213114864531
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Cronograma:
A pesquisa está sendo desenvolvida ao longo de 1 (um) ano, e se pretende prorrogação por mais 1(um), pois o objeto foi ampliado para envolver coleta de dados sobre o 
IRDR. Fevereiro de 2018 a janeiro de 2019.	ETAPAS:	1- Coleta de dados nos tribunais;	2- Catalogação dos dados;	3 – Apresentação do primeiro relatório parcial;	5 – 
Apresentação e submissão do primeiro artigo com o s resultados parciais 
6- Relatório final da pesquisa com os resultados alcançados;
7- Elaboração do artigo final da 
pesquisa.


estão sendo desenhados no plano pragmático e, se efetivamente estão proporcionando acesso ao jurisdicionado a um esperado sistema de tutela dos direitos eficaz.
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PESQUISADOR(A): Marcelo Pereira Dos Santos
Plano de trabalho vinculado ao curso: Direito

@: marcelo.pereira.adm.ufrrj@gmail.com

PROJETO: GOVERNANÇA E COMPLIANCE NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Cronograma:
Cronograma e plano de trabalho: 	1ª etapa: (fevereiro/2018 a março/2018) – pesquisa e desenvolvimento da formalização semântica para definição do conceito de 
governança; descrição da origem, razão e significado da governança corporativa.		2ª etapa: (abril/2018 a junho/2018) – pesquisa e descrição do conceito de governança 
adotado pelo Banco Mundial; e delineamento do aporte teórico-conceitual. 		3ª etapa: (julho/2018 a outubro/2018) – pesquisa e considerações em torno da 
instrumentalização da governança; definição do marco inicial do compliance no ambiente de gestão empresarial; apresentação dos resultados preliminares no Seminário 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: 
Diante da complexidade e das ambivalências propagadas na pós-modernidade, resultantes dos avanços científicos e tecnológicos, fica evidenciado que a 
Administração Pública depende cada vez mais da participação de múltiplos atores, integrantes do corpo social para que possa dar conta das contingências que colocam 
em risco os pilares do Estado democrático de direito. Portanto, o processo decisório fechado, rígido e restrito, formatado dentro dos órgãos responsáveis por atender as 
demandas comunitárias ou individualizadas, não satisfaz as diretrizes constitucionais de gestão do interesse público, e, ainda sim, afasta-se dos princípios da moralidade e 
eficiência, razão pela qual é imputado ao Estado o dever de implementar práticas de governança que permitam a interação entre variados interlocutores, ampliando o 
espaço de diálogo entre gestores, partes envolvidas e potenciais interessados, antes da definição das escolhas públicas. Nesse sentido, pretende-se dar concretude à 
legitimidade das decisões adotadas pelos governos sujeitos ao poder soberano do povo. Não menos importante, o controle sobre o agir administrativa deve estar 
impregnado nesse arranjo institucional, com objetivo de proporcional maior transparência à operação dos recursos públicos. Dessa forma, a definição de procedimentos 
operacionais e administrativos, através de normas internas de comportamento e conduta, permitirá a avaliação das atividades desempenhadas por organismos e agentes 
da Administração Pública, com base numa política de compliance, direcionada à mitigação das perdas, prejuízo ao erário e lesão à direitos fundamentais. 
A dimensão 
dos problemas da pós-modernidade se estendeu para além das fronteiras territoriais, desafiando as tecnologias avançadas, o progresso da ciência e as nações mais 
desenvolvidas. Portanto, conciliar ambivalências, riscos, contingências e bem comum se tornou algo impossível aos olhos do legislador e das instituições, sobrando apenas 
a possibilidade de minimizar as potenciais variações e consequentes desiquilíbrios nas relações econômicas, sociais, políticas e jurídicas. Nessa perspectiva, se fez 
necessário otimizar recursos e ações para tornar o Estado cada vez mais eficiente, com o intuito de reduzir os efeitos nocivos aos direitos fundamentais, à democracia e às 
liberdades públicas. 
As assimetrias em torno da distribuição do poder se destacou como mais um dos fatores que imprimiu o ritmo das desigualdades e afastabilidade 
dos referencias de justiça, diante das discrepâncias entre as oportunidades de exercício dos direitos e das liberdades, e os privilégios de grupos com maior concentração 
de renda. Portanto, mesmo diante da Declaração Universal de Direito Humanos, parcela extensa da comunidade mundial continuou abaixo dos índices de pobreza. 
Entretanto, de acordo com o relatório de Desenvolvimento Mundial de 2017, “os indicadores socioeconômicos avançaram enormemente em todo o mundo”, em razão 
da expansão da tecnologia e maior permeabilidade de capital sobre o corpo social, tal como a acessibilidade aos mercados mundiais viabilizar a elevação dos índices de 
crescimento econômico, nunca antes atingíveis, circunstância que ergueu o padrão de vida de mais de um bilhão de pessoas que viviam numa realidade miserável. 
Ademais, o Banco Mundial reconhece que, apesar do fluxo pulverizado de riquezas em escala global, ainda persiste o cenário de abandono e enfrentamento da violência 
em regiões que atravessam um momento de modernidade tardia, fruto do lento processo de crescimento e “oportunidades limitadas de avanço”.  	É latente o conjunto 
de propostas e iniciativas que propugnam por mudanças e soluções politicas inclinadas ao progresso e à expansão socioeconômica. Contudo, o start é acionado sem levar 
em conta as diversas circunstâncias que envolvem o corpo social, causando enorme desperdício de recursos e esforços braçais. Consequentemente, os custos e sacrifícios 
da máquina estatal não produzem resultados efetivos, ou quando efetivos, consagram-se ineficazes, ou ainda quando eficazes, são ineficientes.
A gestão por governança 
no âmbito da Administração Pública, voltada para superar os desafios concernentes a baixa qualidade dos serviços públicos, violência, desaceleração do crescimento, 
corrupção e a maldição dos recursos naturais, consiste na adesão de um “processo por meio do qual atores estatais e não estatais interagem para conceber e 
implementar políticas públicas no âmbito de um dado conjunto de regras informais que moldam e são moldadas pelo poder”, conforme destacado no Relatório de 
Desenvolvimento Mundial, publicado no ano de 2017. Para tanto, é necessário que as instituições consigam integrar comprometimento, coordenação e cooperação em 
prol da garantia de regras e elementos que possam garantir a obtenção dos resultados desejados. 
A dinâmica dos acontecimentos e as mudanças de cenário exigem que 
os envolvidos no projeto de efetivação de direitos e consolidação do bem comum se emprenhem no esforço de dar efetividade as diretrizes delineadas no planejamento 
inicial, de modo consistente, para que a credibilidade e a confiança possam contribuir positivamente, promovendo maior aderência, aproximação, participação e 
interesses múltiplos. 
Paralelamente, a inserção de mecanismos de controle para efetivação do agir administrativo em conformidade com a lei e a aderência aos padrões 
éticos institucionais tende a elevar o grau de eficiência da gestão pública, tal como impacta na redução da corrupção no âmbito das instituições. Portanto, a adoção do 
compliance no âmbito da Administração Direta pode dar maior efetividade aos preceitos da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013, não deixando de lado o foco no 
resultado das politicas publicas para evitar um formalismo exacerbado e consequente engessamento do manejo das medidas necessárias para efetivação dos direitos 
fundamentais, assim como para a primazia do bem comum. 

Objeto: 
Identificação de elementos de governança e compliance no âmbito da Administração 
Pública

Objetivo: 
Demonstrar que as duas figuras podem ser incorporadas à prática da Administração Direta, favorecendo o controle social

Hipótese:
 a 
incorporação dos ideais de governança e compliance na Administração Direta decorre de uma intenção de manter ocultas suas razões de decidir.

Metodologia de 
pesquisa:
 Através da metodologia dialético-descritiva será analisado o pensamento de autores que descrevem as boas práticas de gestão no âmbito da administração 
privada, especificamente em torno das ações de governança coorporativa e controle sobre a atuação dos agentes inseridos nos processos internos das companhias, 
traçando um paralelo com os apontamentos doutrinários no campo da gestão estatal, no que tange à tomada de decisão para implementação de políticas públicas. Dessa 
forma, serão exploradas obras doutrinárias, textos, arquivos, trabalhos científicos, teses e dissertações que tratam do objeto de pesquisa, valendo-se de bases de dados 
confiáveis, tais como: redalyc.org., scielo.org., journals.cambrige.org., djclpp.law.duke.edu, germanlawjournal.com, yalelawjournal.org., periódicos.capes.gov.br, 
biblioteca do Senado Federal (RVBI: biblioteca2.senado.gov.br), biblioteca da Fundação Getúlio Vargas: Mario Henrique Simonsen (sistema.bibliotecas-rj.fgv.br), biblioteca 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (divisão de bibliotecas e documentações: dbd.puc-rio.br). Essa busca, estará integrada com a participação em fóruns, 
seminários, congressos e encontros organizados pela Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, Escola de Magistratura do Estado do Rio de 
Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Estácio de Sá, além das rodadas de debate do Grupo de Pesquisa 
“Novas Perspectivas em Jurisdição Constitucional, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Vanice Regina Lírio do Valle e do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Transformação 
Social, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Edna Raquel Hogemann. 		Etapas da pesquisa: 	1ª etapa: (fevereiro/2018 a março/2018) – pesquisa e desenvolvimento da 
formalização semântica para definição do conceito de governança; descrição da origem, razão e significado da governança corporativa.

2ª etapa: (abril/2018 a 
junho/2018) – pesquisa e descrição do conceito de governança adotado pelo Banco Mundial; e delineamento do aporte teórico-conceitual.		3ª etapa: (julho/2018 a 
outubro/2018) – pesquisa e considerações em torno da instrumentalização da governança; definição do marco inicial do compliance no ambiente de gestão 
empresarial.		4ª etapa: (novembro/2018 a janeiro/2019) – delineamento dos primeiros pontos de interseção entre governança, compliance e Administração Pública; 
descrição dos argumentos favoráveis e contrários ao emprego do compliance na gestão pública; considerações sobre os resultados alcançados; conclusão e apresentação 
dos resultados em palestra aberta à comunidade acadêmica.

Resultados esperados: 
Conhecer a origem, razão e significado da governança corporativa; identificar a 
definição de governança adotada pelo Banco Mundial; compreender os fatores da governança para consagração da eficiência administrativa; especificar os argumentos 
contrários e favoráveis à adoção do compliance na Administração Pública Direta; distinguir os efeitos potenciais e efetivos da gestão por governança e do emprego do 
compliance na gestão pública; definir o processo de tomada de decisão para as escolhas públicas sob a instrumentalização do compliance. 

Viabilidade técnica e 
econômica: 
O trabalho demandará a exploração de obras doutrinárias, textos, arquivos, trabalhos científicos, teses e dissertações que tratam do objeto de pesquisa, 
valendo-se de bases de dados confiáveis, tais como: redalyc.org., scielo.org., journals.cambrige.org., djclpp.law.duke.edu, germanlawjournal.com, yalelawjournal.org., 
periódicos.capes.gov.br, biblioteca do Senado Federal (RVBI: biblioteca2.senado.gov.br), biblioteca da Fundação Getúlio Vargas: Mario Henrique Simonsen 
(sistema.bibliotecas-rj.fgv.br), biblioteca da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (divisão de bibliotecas e documentações: dbd.puc-rio.br). Essa busca, estará 
integrada com a participação em fóruns, seminários, congressos e encontros organizados pela Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, Escola 
de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Estácio de Sá, além das 
rodadas de debate do Grupo de Pesquisa “Novas Perspectivas em Jurisdição Constitucional, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Vanice Regina Lírio do Valle e do Grupo de 
Pesquisa Direitos Humanos e Transformação Social, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Edna Raquel Hogemann. Portanto, é plenamente viável sob o aspecto técnico e 
econômico, uma vez que a pesquisa não ensejará custos operacionais. Ademais, o desenvolvimento do trabalho não dependerá de informações de caráter sigiloso ou 
procedimentos de natureza complexa que requeira expertise além da capacidade cognitiva do pesquisador. 
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de Pesquisa e Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá.		4ª etapa: (novembro/2018 a janeiro/2019) – delineamento dos primeiros pontos de interseção entre 
governança, compliance e Administração Pública; descrição dos argumentos favoráveis e contrários ao emprego do compliance na gestão pública; considerações sobre os 
resultados alcançados; conclusão e apresentação dos resultados em palestra aberta à comunidade acadêmica.


PESQUISADOR(A): Marco Antonio Quiniao Manquian
Plano de trabalho vinculado ao curso: Relações Internacionais

@: marco.manquian@estacio.br

PROJETO: Nao

Cronograma:
		2018.1	2018.2	2019
	Metas	Fev	Mar	Ab	Maio	Jun.	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Jan
Fev. a mar. 2018	Definição da estrutura definitiva do sumário do 
trabalho	X	X										
Fev. a mar. 2018	Finalização do levantamento e seleção das fontes que serão utilizadas em cada capítulo do trabalho	X	X										
Fev. a 
maio 2018	Leitura crítica das fontes  selecionadas.	X	X	X	X								
Jun. a jul. 2018	Realização de entrevistas através de email com representantes dos governos 
locais e docentes da UDELAR de cidades selecionadas do Brasil e do Uruguai. 					X	X						
Jul. 2018	Viagem de pesquisa do autor aos municípios de Maldonado e 
Florida no Uruguai para realizar entrevistas com gestores que atuam no Projeto estudado.						X						
Agos. a set. 2018	Escrita do capitulo teórico e 
conceitual							X	X				
Set. a  out. 2018	Escrita do capitulo histórico								X	X			
Out a dez.. 2018	Escrita do capitulo da analise da conjuntura da cooperação 
dos governos das cidades do Uruguai e do Brasil em torno do Projeto Rota Internacional Jesuítica de América do Sul									X	X	X	
Jan. 2019	Revisão final do 
conteúdo, correção da ortografia e formatação e apresentação do texto final.												X


Descrição do Plano de Trabalho
Introdução:
O crescente protagonismo dos governos subnacionais (municípios, departamentos, províncias, cantões, regiões, estados-federados, etc), atuando em 
diversas arenas politico-institucionais das relações internacionais (locais, regionais e globais) e interagindo com diversos atores das RI como os Estados, as organizações 
internacionais, as empresas e instituições da sociedade civil como as ONGS, representa um fenômeno que ganha relevância no cenário internacional contemporâneo. 
As 
relações internacionais dos governos locais, fenômeno que também denomina-se  de paradiplomacia, relaciona-se  com outras mudanças  globais que surgem ou se 
exacerbam, ainda que com matizes diferenciados  em diferentes partes do mundo. Estas mudanças dizem respeito, entre outras, à reestruturação das empresas 
multinacionais e a criação de novos sistema produtivos globais na forma de cadeias globais de valor,  processos de desregulamentação político institucionais e a 
transformação ou crise do Estado, constituição de maior conectividade entre as sociedades do mundo possibilitadas pelos avanços tecnológicos em termos de transportes 
e telecomunicações,  impacto nos sistemas educacionais, etc.   Todas estas mudanças redundam, por sua vez, na transformação do próprio sistema de governança político 
mundial.  
Neste contexto, o fenômeno da  paradiplomacia  também desafia as ciências sociais e  as teoria das relações internacionais a repensar  os tradicionais 
conceitos e teorias interpretativas das relações sociais contemporâneas (Yahn, 2013; Wanderley e Vigevani, 2005; Vigevani, 2004).   
A pesar do fenômeno da 
paradiplomacia já se  manifestar nos anos de 1960 na Europa, é somente a partir dos anos 80 que o conceito á cunhado na literatura especializada anglo-saxã, 
especialmente graças aos estudos do professor  Panayotis Soldatos que desenvolve estudos  em torno a ação internacional das províncias Federadas do Canadá  
(Michelman e Soldatos, 1990; Ribeiro, 2009; Maira, 2010; Aldecoa e Keating, 2013; Aprigio, 2016).  Desde então, o fenômeno tem sido estudado em diversas partes do 
mundo contribuindo para o enriquecimento conceitual  das ciências sociais e das Relações Internacionais. No âmbito da América Latina e, em particular do Mercosul, o 
protagonismo dos governos locais em matéria internacional evidencia-se nas numerosas parcerias, alianças e redes tais como:  a Rede de Mercocidades criada em 1995, 
o  Fórum Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do Mercosul  criada em 1995, o Fórum de Secretários de Relações Internacionais de 
Municípios criado em 2005 entre outros. 
Uma dos mais recentes projetos de integração lançados no âmbito do Mercosul, diz respeito ao  da Rota Internacional Jesuítica 
da América do Sul.  Este projeto foi lançado em 04 de agosto de 2016 na cidade argentina de San Ignacio, por representantes dos governos da Argentina, Brasil,  Uruguai, 
Paraguai  e Bolívia. O projeto tem como objetivos conectar as missões jesuíticas de América do Sur  através de estratégia comunicacional e comercial comum dos países 
signatários de tal forma a torna-las um destino  turístico e cultural para os países da região e do mundo contribuindo com o desenvolvimento econômico, social, cultural e 
ambiental das regiões e países eu a compõem. 
Objetivos:
A partir do contexto anteriormente descrito, a pesquisa objetiva analisar, a cooperação e a articulação política 
dos governos locais do Brasil e Uruguai, em especial gos governos de Maldonado e Florida do Uruguai  em torno do projeto “Rota Internacional Jesuítica da América do 
Sul”.  	Metodologia da pesquisa com indicação das etapas:	Considera-se fazer, na primeira parte da pesquisa um levantamento das fontes especificas para os capítulos 
teóricos e conceituais, históricos e de analise da conjuntura do objeto estudado. Estão previstas também a realização de entrevistas através de email e uma visita de 
campo para falr com os gestores dos governos de Maldonado e Florida e gestores de dois municípios brasileiros que ainda serão definidos. 


Resultados 
esperados:
Analisar a cooperação dos governos locais em torno ao projeto Rota Internacional Jesuitica da América do Sul
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PESQUISADOR(A): Maria Maria Martins Silva Stancati
Plano de trabalho vinculado ao curso: Direito

@: maria.stancati@estacio.br

PROJETO: Burocracia e Desjudicialização: cultura ou estrutura de Estado?

Cronograma:
5) Cronograma: 
Pesquisas teóricas - Fev/18 a nov/18. 
Relatório de atividades de Pesquisa - Mar/18 a dez/18. 
Início das reuniões do grupo de pesquisa para debater os 
temas na unidade de Niterói - Fev/18 a Abr/18. 
Relatório final com todas as atividades - Jan/19.
Elaboração de resumo expandido e artigo para participação do 
Seminário de Pesquisa Nacional da UNESA-RJ e dos Seminários de Pesquisa do Campus de Niterói e de Alcântara e em outros seminários de pesquisa de outras 
universidades que se abrirem editais – Abr/18 a Out/18.		

Descrição do Plano de Trabalho
Burocracia no Estado Brasileiro: Cultura ou estrutura de Estado?
	1) Introdução e Justificativa: O Estado Brasileiro, tentou promover o bem-estar social quando organizou 
suas funções, deixando claro, o que pertence ao Estado e o que pertence ao cidadão. Essa primeira forma de administrar a máquina pública buscando uma organização 
mais nítida entre os bens públicos e privados, foi utilizada na fase da burocracia patrimonialista brasileira. 
Com a cultura da organização já instalada, o Estado 
Burocrático avançou para sua segunda fase: burocracia Weberiana, também recebendo o nome de Estamento Burocrático. Apesar de Weber descrever um tipo ideal, o 
Estado Brasileiro se apropriou desta ideia como uma forma de evoluir a máquina pública, buscando entregar aos administrados, um Estado mais organizado, impessoal, 
igualitário.
A terceira fase veio juntamente como a Constituição Federal de 1988, o Estado Gerencial, baseando em especial, na eficiência dos serviços públicos. E, apesar 
de haver três tipos de burocracia, com marcos específicos, espelhando nossa herança lusitana na forma de administração pública, elas convivem pacificamente, 
principalmente se o olhar focar nas relações sociais. Logo, as três formas burocráticas do Estado não provocaram rupturas, mas adições nas relações entre este e o 
particular.
Pela rápida análise acima, há um problema a se investigar: questiona-se se a desjudicialização é integrante da estrutura burocrática do Estado Brasileiro, ou 
seja, desjudicializar é burocracia ou é desburocratizar. A justificativa se mostra necessária porque na atualidade, utiliza-se a desjudicialização como sinônimo de 
desburocratização. Contudo, os atos desjudicializados são efetivados nos cartórios extrajudiciais, lugar de justiça (DIP, 2010) e de burocracia negativa, conforme o senso 
comum aponta.
2) Objetivo: O objetivo deste projeto é compreender os reflexos da burocracia na cultura da estrutura social seja ligada a forma de Estado, num sentido 
lato, com recorte especial em como o Estado trabalha com as questões que estão sendo desjudicializadas, seja numa forma de agir do cidadão frente a escolha entre o 
uso do Judicial e do Extrajudicial para administrar seus conflitos. O problema enfrentado neste trabalho surgiu da seguinte indagação: desjudicializar é desburocratizar? 
Frase que atualmente está sendo utilizada como fundamento para os procedimentos desjudicializados. 
A intenção neste projeto visa explorar a relação entre o Estado e 
a burocracia no âmbito da desjudicialização, pela ótica da última como vertente indicadora na promoção do bem-estar social pois auxilia a organização das relações entre 
o Estado e o cidadão, através do uso da desjudicialização como forma de entregar direitos e resolver conflitos, possibilitando que estes sejam resolvidos com maturidade 
e responsabilidade das escolhas. 
3) Metodologia e Viabilidade Econômica: A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica, num primeiro momento entre os autores 
brasileiros que descrevem a sociedade tais como: Raimundo Faoro, Roberto Da Matta e Nelson Saldanha que trazem a estrutura burocrática e a diferença entre os 
espaços públicos e privados. No segundo momento da pesquisa bibliográfica será estudado Weber e sua estrutura de burocracia para contrapor ao plano de estrutura 
burocrática de Bresser-Pereira, adotada no Estado Brasileiro. O terceiro momento será a junção dos estudos de aspectos sociológicos e antropológicos com a 
desjudicialização na teoria: o que os autores brasileiros estão produzindo sobre esses procedimentos? 
No tocante a viabilidade econômica, por ser uma pesquisa de 
cunho bibliográfico seu custo é reduzido até porque, atualmente, o primeiro momento da pesquisa já se encontra lido e fichado. Quanto ao segundo momento, o 
levantamento bibliográfico já foi iniciado estando em sua fase intermediária, sendo utilizados os textos disponíveis na internet, em plataformas de revistas científicas ou 
google acadêmico. No terceiro momento o custo será similar ao primeiro e segundo. 
4) Referências Bibliográficas: COMASSETTO, Míriam Saccol. A função Notarial como 
forma de prevenção de litígios. Porto Alegre: Norton, 2002. 160p.
COSTA, Gustavo Pereira da. Heranças patrimonialistas, (dis)funções burocráticas, práticas gerenciais e 
os novos arranjos do Estado em rede: entendendo a configuração atual da administração pública brasileira. 2012. 253 f. Tese (Doutorado) - Curso de Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa, Fgv, Rio de Janeiro, 2012.
DAMATTA, Roberto. A casa e a rua: espaço, cidadania, 
mulher e morte no Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.Sergio Buarque de Holanda – raízes do brasil	DIP, Ricardo Henry Marques. Direito Administrativo Registral. São 
Paulo: Saraiva. 2010. 
FAORO, Raimundo. Os donos do Poder: Formação do patronato brasileiro. 3ed São Paulo: Globo, 2001. 
HAURIOU, Maurice. Teoria da Instituição e 
da Fundação: Ensaio de Vitalismo Social. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2009. José Inácio Coelho Mendes 
Neto.40141991000200008&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 22 abr. 2016.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995.
MATOS, Lucas de. Instituição e Burocracia: reconsiderações conceituais. Tuiuti: Ciência e Cultura, Curitiba, n. 46, p.79-93, 2013.
MIRANDA, Ana Paula 
Mendes de. Arquivo Público: um segredo bem guardado? Antropolítica: Revista Contemporânea de Antropologia e Ciência Política, Niterói, n. 17, p.123-149, jun. 2004. 
ISSN 1414-7378. Disponível em: <https://www.academia.edu/24586029/ARQUIVO_PÚBLICO_UM_SEGREDO_BEM_GUARDADO>. Acesso em: 20 abr. 2016.
PEDROSO, 
João. Percurso(s) da(s) reforma(s) da administração da justiça - uma nova relação entre o judicial e o não judicial. Centro de Estudos Sociais, Observatório Permanente da 
Justiça Portuguesa, Coimbra, v. 171, p.1-43, abr. 2002. Disponível em: <http://www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/ficheiros/171.pdf>. Acesso em: 20 set. 
2015.
SALDANHA, Nelson. O Jardim e a praça: ensaio sobre o lado privado e o lado público da vida social e histórica. Ciência e Trópico, Recife, v. 11, p.105-121, jan. 
1983.
WEBER, Max. Metodologia das Ciências Sociais. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1993.
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PESQUISADOR(A): Mariana De Freitas Rasga
Plano de trabalho vinculado ao curso: Direito

@: mfrasga@hotmail.com

PROJETO: O Controle de Convencionalidade e sua relação com o sistema constitucional brasileiro

Cronograma:
O cronograma da pesquisa a ser realizada é apresentado em quatro etapas distintas, a saber:

Etapa 1 - Levantamento bibliográfico, fichamento dos pressupostos 
teóricos da Pesquisa e realização de Palestra - 02/2018 a 03/2018
Nessa etapa serão realizadas a seleção da literatura prescrita, leitura, reflexão e elaboração de 
fichamentos das obras que servirão como fundamento teórico da pesquisa. Além disso será elaborado relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa e 
enviado à Vice-Reitoria de Pós-graduação Stricto Sensu e Pesquisa. Nessa etapa também será realizada palestra no campus R9 sobre o que será levantado até o momento 
do tema desenvolvido no Programa Pesquisa Produtividade e será encaminhada todas as evidências à Vice-Reitoria de Pós-graduação Stricto Sensu e Pesquisa, conforme 
determina o item 1.3.2, “a” e “h”, do edital de Pesquisa Produtividade.		Etapa 2 – Análise e construção da pesquisa a ser analisada - 04/2018 a 08/2018	Em abril de 
2018 será realizada a seleção de jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos que envolve os Estados integrantes do sistema regional de proteção de 
Direitos Humanos, especialmente a decisão que condenou o Brasil no caos Gomes Lund e outros, na qual foi realizado o controle de convencionalidade. Além disso serão 
elaborados nos meses correspondentes relatórios de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa e enviado à Vice-Reitoria de Pós-graduação Stricto Sensu e Pesquisa.  
No período correspondente à etapa será também submetido o primeiro artigo para publicação externa, já aceito pelo 58º Congresso Internacional de Americanistas – 
Universidade de Salamanca - Espanha de 15 a 20 de julho de 2018, conforme exigência do item 1.3.2, “f””, do edital de Pesquisa Produtividade.  Ainda nessa etapa será 
submetido resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio, conforme item 1.3.2, “e””, do edital de Pesquisa Produtividade.		Etapa 3 - Apresentação de projeto a órgão de 
fomento - 09/2018 a 10/2018
Nessa etapa será enviado projeto de pesquisa a órgão de fomento conjuntamente a professor doutor a fim de torna-se elegível, conforme 
exigência do item 1.3.2, “g””, do edital de Pesquisa Produtividade. Além disso serão elaborados nos meses correspondentes relatórios de Acompanhamento das 
Atividades de Pesquisa e enviado à Vice-Reitoria de Pós-graduação Stricto Sensu e Pesquisa.  		Etapa 4 – Reflexão e análise dos dados coletados e encerramento da 
pesquisa - 11/2018 a 01/2019
Nesse período será feita a análise dos resultados coletados, bem como a construção do resultado obtido a partir das bases teóricas e dos 

Descrição do Plano de Trabalho
O alcance do Controle de Convencionalidade do corpus iuris interamericano na jurisdição brasileira


Introdução

O tema relativo ao controle de convencionalidade 
assume caráter de extrema relevância na atualidade em virtude do reconhecimento desse mecanismo pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e 
a vinculação do Estado brasileiro ao sistema regional de proteção dos direitos humanos. 
Esse mecanismo criado e desenhado pela Corte Interamericana reveste-se de 
um importante instrumento de fortalecimento dos direitos humanos e, em termos simples, significa “un mecanismo jurídico por el cual los jueces invalidan normas de 
rango inferior a la convención, que no hayan sido dictadas de conformidad a ella teniendo em cuenta no sólo la Convención misma, sino la interpretación que de ella 
efectúa la Corte Interamericana”. (SCHEPIS, 2009, p. 7).	Para fundamentar a utilização do controle de convencionalidade a Corte Interamericana apresenta duas razões: 
a) que os tratados devem ser cumpridos de boa fé e b) que não é possível alegar o direito interno para descumprir o tratado.
	Entretanto, nem sempre as decisões 
judiciais provenientes do Estado e da Corte Interamericana de Direitos Humanos são convergentes e possuem o alcance pretendido pelo tribunal internacional na 
jurisdição doméstica. Cita-se, por exemplo, a decisão na Arguição de descumprimento de Preceito Fundamental nº 153 na qual o Supremo Tribunal Federal, no ano de 
2010, declarou a Lei nº 6.683/79 (Lei de Anistia) constitucional, sem considerar a jurisprudência contrária da Corte Interamericana de Direitos Humanos em casos 
semelhantes. Em decorrência disso, o Tribunal no caso Gomes Lund e outros vs. Brasil (Guerrilha do Araguaia), em exame de controle de convencionalidade, determinou 
invalidade da Lei nº 6.683/79 (Lei de Anistia) por estar em desacordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos.
Tal disparidade poderia ter sido evitada pelo 
Supremo Tribunal Federal se houvesse procedido de acordo com o exame de controle de convenciondalidade e ao menos se proposto a realizar o diálogo entre 
jurisdições. A postura do Supremo e consequentemente do Estado brasileiro nesse episódio demonstra a distância do país em relação ao acolhimento da tese da Corte 
por outros Estados que pertencem ao sistema regional, como por exemplo, o Chile, o Uruguai, o Peru, o México e a Argentina.
O controle de convencionalidade como foi 
concebido pelo sistema regional implica uma subordinação de todo o ordenamento jurídico ao respeito e garantia dos direitos humanos assegurados pela Convenção 
Americana de Direitos Humanos. Este é o compromisso assumido pelos Estados ao ratificarem a Convenção e aceitar a jurisdição da Corte Interamericana. Como pontua 
SAGÜÉS (2010, p.125):
Estado que no esté dispuesto a pagar ese precio para sumarse al proceso integrativo en el ámbito de los derechos humannos, le quedará la salida 
honrosa (si decide afrontar el costo jurídico y político que ella también tiene) de denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, e irse de él según el trámite de retiro. Lo 
que no parece honroso es ratificar el Pacto y después argumentar que no cumple alguna de sus cláusulas porque ella no coincide con su Constituición.

A necessidade de 
fomentar um novo paradigma jurídico permite avançar para o alcance necessário entre jurisdições e o consequente desenvolvimento do controle de convencionalidade. 
Através dessa pesquisa pretende-se demonstrar através da análise da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, quais são as decisões que adotam o 
controle de convencionalidade e dimensionar eventual impacto desse modelo na jurisdição brasileira a partir do diálogo entre cortes. 
A dogmática tradicional calcada na 
ideia de assentamento da Constituição no cume da escala normativa interna evoca o obstáculo de concretude da dignidade humana e leva o Estado violador de direitos 
humanos a enfrentar decisões provenientes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse paradigma até então vivenciado pelos Estados submetidos a um sistema 
regional de proteção entra em crise e urge notabilizar um novo modelo condutor da cultura jurídico latino-americana.
Por fim, o êxito ou o fracasso do controle de 
convencionalidade exercido no âmbito do sistema americano dependerá do maior acolhimento dos Estados das decisões da Corte Interamericana e da vontade do 
cumprimento das diretrizes da Corte pelos juízes locais. O controle que deve ser aplicado pelos juízes nacionais é uma consequência lógica e necessária da aplicação dos 
princípios de direito internacional geral e de direitos humanos, como uma concreção do cumprimento de boa fé das obrigações internacionais assumidas. Mas, resta 
ainda a dúvida, os juízes brasileiros estão preparados para aplicar o Controle de Convencionalidade?

Objetivos

A presente pesquisa tem como objetivo geral 
demonstrar de que forma a Corte Interamericana de Direitos Humanos promove o diálogo entre jurisdições para admitir o controle de convencionalidade de casos 
submetidos a julgamento. 
Os objetivos específicos da presente pesquisa são, em primeiro lugar, demonstrar o alcance do novo paradigma do controle de 
convencionalidade desenhado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no âmbito brasileiro, especialmente a partir do julgamento do caso Gomes Lund e outro. O 
segundo objetivo específico da pesquisa é identificar a existência de diálogo entre jurisdições e, como consequência, se os magistrados brasileiros devem a partir de um 
novo paradigma aplicar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobretudo a fim de cumprir as obrigações internacionais assumidas pelo 
Brasil.

Metodologia
Na presente pesquisa serão adotadas premissas metodológicas de estudo que obrigam um aprofundamento de cunho bibliográfico e análise de 
decisões provenientes do sistema interamericano e do judiciário nacional para se dimensionar o impacto e o alcance do controle de convencionalidade na jurisdição 
brasileira a partir do diálogo entre cortes. 
A pesquisa será desenvolvida em quatro etapas distintas: Etapa 1 - Levantamento bibliográfico, fichamento dos pressupostos 
teóricos da Pesquisa e realização de Palestra - 02/2018 a 03/2018; Etapa 2 – Análise e construção da pesquisa a ser analisada - 04/2018 a 08/2018; Etapa 3 - 
Apresentação de projeto a órgão de fomento - 09/2018 a 10/2018 e Etapa 4 – Reflexão e análise dos dados coletados e encerramento da pesquisa - 11/2018 a 01/2019. 
Todas as quatro etapas são detalhadas em campo próprio.
Para tanto, inicialmente, se pautará através de pesquisa bibliográfica exploratória, a partir das principais 
produções acadêmicas já realizadas a fim de possibilitar todo referencial teórico necessário para o seu desenvolvimento. A pesquisa também será realizada a partir da 
investigação empírica de análise qualitativa, pois será calcada na análise de estudos de casos já decididos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que envolvem o 
controle de convencionalidade. O estudo dos casos concretos revela-se imprescindível, pois é a partir dos dados coletados pelas decisões da Corte Interamericana que se 
espera responder às dúvidas explicitadas e, ao final, garantir o êxito da pesquisa.

Viabilidade econômica-financeira
Não haverá custo para o desenvolvimento da 
presente pesquisa, pois a mesma será construída a partir da investigação da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, através do suporte teórico 
desenvolvido sobre o tema até então, no qual todo conteúdo já se encontra disponibilizado nos sites especializados. Portanto fica cabalmente demonstrada a total 
viabilidade econômico-financeira da presente pesquisa.
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dados empíricos jurisprudenciais da Corte Interamericana de Direitos Humanos em sede de controle de convencionalidade. Além disso serão elaborados nos meses 
correspondentes relatórios de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa e enviado à Vice-Reitoria de Pós-graduação Stricto Sensu e Pesquisa. Para divulgar os 
resultados obtidos durante a pesquisa será submetido o segundo artigo para publicação externa. Além disso, será elaborado relatório final a ser enviado à Vice-Reitoria de 
Pós-graduação Stricto Sensu e Pesquisa com descrição de todas as atividades de pesquisa realizadas e os resultados obtidos, conforme determina o o item 1.3.2, “b””, do 
edital de Pesquisa Produtividade


PESQUISADOR(A): Roberta Da Costa Vieira
Plano de trabalho vinculado ao curso: Direito

@: rvieira03@hotmail.com

PROJETO: A Linguagem Jurídica sob a Ótica da Metáfora

Cronograma:
Leitura de textos - fevereiro de 2018 a dezembro de 2018
Seleção do corpus - fevereiro de 2018 a março de 2018
Identificação das metáforas presentes no corpus - abril 
de 2018 a maio de 2018
Agrupamentos de metáfora e classificação das evidências - junho de 2018 a setembro de 2018
Análise discursiva das evidências - outubro de 
2018 a dezembro de 2018
Relatório final - janeiro 2019

Descrição do Plano de Trabalho
Metáfora e Argumentação: 
A Persuasividade no Discurso Jurídico


Proponente: Prof.ª Roberta da Costa Vieira


Resumo:

O presente estudo tem como objetivo 
investigar o papel das metáforas presentes em peças processuais distintas. Busca-se, nessa pesquisa, identificar as metáforas mais frequentes e associá-las a metáforas 
conceptuais, tendo por fundamentação a teoria da metáfora conceptual de Lakoff e Johnson (1980).
Palavras-chave: discurso jurídico, metáfora, persuasão


1.      
Introdução
 
1.1.  Objetivos e Justificativa

	Cada profissional executa seu trabalho por meio de diferentes instrumentos. O instrumento do advogado é a palavra. 
Palavra essa, escrita e falada em nível culto, claro, preciso, conciso, harmônico e estético, devendo o seu operador demonstrar capacidade para se expressar com grau de 
formalidade adequado ao assunto e a seu interlocutor. Assim como outros profissionais, os operadores do direito fazem uso de jargão específico, linguagem que muitas 
vezes incomoda os leigos tanto quanto a própria morosidade dos processos.
	Ademais, uma característica marcante da linguagem jurídica é o seu caráter altamente 
persuasivo. É por meio dessa linguagem que o operador do Direito interage com o outro na tentativa de levá-lo a aceitar o que está sendo dito e a fazer o que está sendo 
proposto, ou seja, a linguagem jurídica é revestida de intencionalidade: quem fala o faz para alcançar determinado objetivo. Isto posto, justifica-se a busca, por parte do 
profissional de direito, de uma melhor elaboração de seu discurso com vistas a torná-lo mais persuasivo e atrativo.
	Segundo nos sugere Charteris-Black (2004), uma 
importante característica do discurso persuasivo é o uso da metáfora, em virtude de sua capacidade de mediação entre os meios conscientes e inconscientes de 
persuasão, ou seja, entre a cognição e a emoção, com o intuito de criar uma perspectiva moral sobre a vida. O autor argumenta que a metáfora é capaz de influenciar 
nossas crenças, atitudes e valores, em virtude de sua capacidade de ativar relações emocionais inconscientes entre o domínio fonte e o domínio alvo, de forma que 
possamos transferir associações negativas ou positivas do primeiro para o segundo.
	A partir dos pressupostos discutidos brevemente na seção anterior, o objetivo 
principal da presente pesquisa é investigar o papel das metáforas linguísticas presentes em peças processuais distintas. Os objetivos específicos do presente estudo são os 
seguintes:

a)	Analisar como as metáforas contribuem para a argumentatividade dos textos em foco;
b)	Identificar as metáforas linguísticas mais frequentes nos textos 
analisados e associá-las às metáforas conceptuais  subjacentes;			Esses objetivos geraram as seguintes perguntas de pesquisa, que nortearão o presente estudo:		1 – 
Quais são as metáforas linguísticas mais frequentes no corpus em foco?	2 – Essas metáforas linguísticas estão associadas a metáforas conceptuais? Que metáforas seriam 
essas?	3 – De que forma a linguagem e a cognição metafórica contribuem para a persuasividade dos textos em questão?		2. Fundamentação teórica		O linguista 
George Lakoff e o filósofo Mark Johnson desenvolveram uma teoria que, dada sua abrangência e sistematicidade, revolucionou as pesquisas sobre metáfora. Nos anos 80, 
em sua obra seminal Metaphors we live by , Lakoff e Johnson apresentam o conceito de metáfora conceptual, demonstrando que a metáfora, que antes era percebida 
como simples figura de linguagem, é, na verdade, um instrumento essencial para nossa compreensão do mundo, ou seja, é uma figura, essencialmente, de pensamento 
(VEREZA, 2006; SARDINHA, 2007).
A partir do estudo de Lakoff e Johnson (1980) a metáfora deixa de ser abordada apenas no âmbito da linguagem para o ser, 
primordialmente, no âmbito cognitivo. Eles demonstraram que não se trata de um uso especial da linguagem literária, mas sim um recurso típico da linguagem cotidiana 
que permeia todo o tipo de interação, utilizado não por indivíduos dotados de especial talento intelectual, mas sim por todos nós. Para esses autores, a metáfora nos 
ajuda a entender conceitos abstratos que, podem ser, por um lado, difíceis de serem entendidos literalmente, mas por outro, fundamentais para o funcionamento da 
mente humana. Os autores argumentam ainda que, sem a atuação constante da metáfora, o pensamento seria impossível. Segundo nos sugerem os autores:

A 
metáfora é, para a maioria das pessoas, um recurso da imaginação poética e um ornamento retórico – é mais uma questão de linguagem extraordinária do que de 
linguagem ordinária. Mais do que isso, a metáfora é usualmente vista como uma característica restrita à linguagem, uma questão mais de palavras do que de pensamento 
ou ação. Por essa razão, a maioria das pessoas acha que pode viver perfeitamente bem sem a metáfora. Nós descobrimos, ao contrário, que a metáfora está infiltrada na 
vida cotidiana, não somente na linguagem, mas também no pensamento e na ação. Nosso sistema conceptual ordinário, em termos do qual não só pensamos, mas 
também agimos, é fundamentalmente metafórico por natureza.
                                                                                       (Lakoff & Johnson, 2002:45)         

	Dentro dessa 
perspectiva, os autores defendem a visão de que um sistema conceptual, subjacente à linguagem, influencia tanto o nosso pensamento como as nossas ações. Em outras 
palavras, as metáforas conceptuais, como representações mentais, licenciariam ou motivariam metáforas linguísticas  e “sem esse licenciamento ou motivação, as 
expressões metafóricas não teriam sentido imediato, aparente” (SARDINHA, 2007). 		Sardinha (op cit) esclarece que a teoria de Lakoff e Johnson apresenta alguns 
conceitos centrais, quais sejam:		•	Metáfora conceptual – forma convencional de conceitualizar um domínio mais abstrato da experiência em termos de outro, mais 
concreto. 		•	Expressão metafórica ou metáfora linguística – expressão linguística licenciada por uma metáfora conceptual.		•	Domínio fonte – experiência humana 
concreta a partir da qual conceitualizamos algo metaforicamente.		•	Domínio alvo – conceito mais abstrato que desejamos compreender em termos do domínio 
fonte.		•	Mapeamentos – correspondências sistemáticas entre domínios.	      	Ex: Consideremos a metáfora conceptual DISCUSSÃO É GUERRA que licencia as seguintes 
metáforas linguísticas:

Seus argumentos são indefensáveis.
Ele atacou todos os pontos fracos da minha argumentação.
Suas críticas foram direto ao alvo.
Destruí sua 
argumentação.
Jamais ganhei uma discussão com ele.
Se você usar essa estratégia, ele vai esmagá-lo.
Ele derrubou todos os meus argumentos.
(Lakoff & Johnson, 
2002:46)			Como se pode observar, a linguagem desempenha um papel central na teoria da metáfora conceptual, na medida em que é através dela que “a metáfora 
determina não só uma forma de expressar o real, mas, principalmente, de se construí-lo sócio e subjetivamente” (VEREZA, 2006).		3. Metodologia	 	         Na perspectiva 
linguístico-discursiva da metáfora, vários aspectos podem ser enfocados. Este trabalho, que tem como objetivo geral analisar metáforas no discurso jurídico insere-se 
nesta tendência. Para a realização de tal intento, nosso primeiro passo será a identificação de metáforas no corpus e sua análise. 
	Após a identificação das metáforas no 
discurso, Lynne Cameron (2010) sugere que elas sejam agrupadas semanticamente formando ‘grupos metafóricos’. A partir da proposta da autora, optamos por tentar 
identificar todas as metáforas presentes em nosso corpus da seguinte forma:		•	Primeiramente, uma análise macro do corpus será realizada no intuito de identificar 
quais metáforas conceptuais subjazem a maior parte das metáforas linguísticas encontradas.			•	Prosseguiremos com uma análise micro objetivando descobrir como as 
metáforas linguísticas se constroem discursivamente na argumentação. 

		Seguem abaixo nossas perguntas de pesquisa e as metodologias que serão utilizadas para 
respondê-las.		1 – Quais são as metáforas linguísticas mais frequentes no corpus em foco?	Identificação de metáforas nos dados	2 – Essas metáforas linguísticas estão 
associadas a metáforas conceptuais? 	Que metáforas seriam essas?	Agrupamento de metáforas e classificação das evidências	3 – De que forma a linguagem e a 
cognição metafórica contribuem para a persuasividade dos textos em questão?	Análise discursiva das metáforas: metáfora sistemática  e nicho metafórico 
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PESQUISADOR(A): Roberta Maria Costa Santos
Plano de trabalho vinculado ao curso: Direito

@: roberta.m.costasantos@gmail.com

PROJETO: Soluções para o respeito e o atendimento aos direitos e interesses dos stakeholders das companhias abertas brasileiras: contribuições 
para o aperfeiçoamento da Lei 6.404/76.

Cronograma:
Cronograma: Fevereiro/março de 2018: seleção de bibliografia e demais fontes de consulta (ex.: leis e instrumentos de autorregulação aplicáveis); abril/maio de 2018: 
levantamento e análise de dados secundários nos sítios eletrônicos da B3, da Comissão de Valores Mobiliários e das companhias abertas listadas no mercado de capitais; 
junho/julho de 2018: preparação do primeiro artigo científico a ser submetido; agosto de 2018: submissão do primeiro artigo científico, citando o vínculo profissional com 
a Estácio e a vinculação ao Programa Pesquisa Produtividade; agosto/setembro de 2018: preparação do projeto a órgão de fomento (preferencialmente FAPERJ, CNPQ ou 
CAPES), preferencialmente voltado à obtenção de apoio para editoração de obra coletiva, ou ainda para a organização de evento científico na UNESA, de preferência, com 
integração entre a graduação e a pós-graduação stricto sensu; outubro de 2018: submissão do projeto a órgão de fomento (em conjunto com algum professor doutor da 
UNESA, de modo que o projeto seja elegível aos critérios dos órgãos de fomento); outubro/novembro de 2018: preparação do segundo artigo científico a ser submetido; 
dezembro de 2018: submissão do segundo artigo científico, citando o vínculo profissional com a Estácio e a vinculação ao Programa Pesquisa Produtividade; 
março/dezembro de 2018: Preencher mensalmente o relatório de informações da pesquisa, no sentido de compartilhar sua execução com o comitê de pesquisa 
responsável, permitindo o adequado acompanhamento; dezembro de 2018/janeiro de 2019: elaboração do relatório final circunstanciado, detalhando cada uma das 
atividades desenvolvidas nas diversas fases do projeto, assim como os resultados alcançados. Adicionalmente, o pesquisador compromete-se a: i) preencher o formulário 
de acompanhamento de submissão do projeto a órgão de fomento; ii) participar das duas reuniões a serem agendadas pela Diretoria de Pesquisa Aplicada; iii) submeter 
resumo para o Seminário de Pesquisa da Estácio, após confirmação da data pela organização e abertura de inscrições; e iv) realização de duas palestras no Campi João 
Uchoa, uma em cada semestre, de modo não apenas a compartilhar o projeto de pesquisa com a comunidade acadêmica, como também incentivar as atividades de 
pesquisa em nossa Universidade, com o engajamento do maior número de docentes e de alunos.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: O projeto compreende a análise e a reflexão sobre o tema do poder de controle nas companhias abertas brasileiras, diante do fenômeno conhecido como 
dispersão acionária. O poder de controle nas sociedades anônimas, muito embora não se apresente como um tema novo, é de atualidade e relevância flagrantes, 
especialmente em função da incorporação mais recente, em matéria de direito societário, das discussões acerca da governança corporativa (ou governo das sociedades). 
Deste debate decorrem diversos problemas novos que demandam reflexões e busca de construção de soluções viáveis e adequadas pelos ordenamentos jurídicos e, 
também, pelos juristas. Em meio a tantas questões que exsurgem da relação entre o poder de controle societário e a governança corporativa, uma delas em especial 
desafia a academia brasileira: a orientação do poder de controle e da governança para os interesses exclusivos privatistas, somente, ou para um conjunto mais amplo de 
partes. No Brasil, a Lei das Sociedades por Ações, nº 6.404/76 (em seu art. 116, parágrafo único), deu tratamento ao tema: O acionista controlador, pessoa física ou 
jurídica, ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, deve usar o poder (de controle ou, também, de direção) que detém com a finalidade não apenas de fazer a 
companhia realizar o seu objeto econômico, como também cumprir a sua função social. Adicionalmente, a Lei também estabeleceu deveres e responsabilidades do 
controlador para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente 
respeitar e atender. Percebe-se, desta forma, que procurou o legislador brasileiro tutelar juridicamente os direitos e interesses dos chamados stakeholders (conjunto de 
partes interessadas), ante o reconhecimento de que no exercício da atividade econômica há uma variada gama de interesses (mais amplos) que devem ser observados. 
Mas a questão não tão é simples como pode deixar transparecer um primeiro olhar. Na verdade, a identificação da figura do acionista controlador (seu enquadramento 
jurídico como tal) assume inegável relevância para o debate em torno da questão, na medida em que ao controlador (e não à própria pessoa jurídica, no caso, a sociedade 
empresária) foram atribuídos tais deveres e responsabilidades. Os estudos preliminares sobre o tema estão a indicar que um novo elemento passou a exercer influência 
direta sobre esta dinâmica que se opera na relação entre o poder de controle e a governança corporativa no cenário das sociedades anônimas de capital aberto 
brasileiras: A criação, a partir do ano 2000, dos chamados segmentos diferenciados de governança corporativa (especialmente o Novo Mercado), pela instituição 
administradora do mercado de capitais brasileiro (no exercício de sua função de autorregulação), a BM&FBovespa (hoje B3, após operação de fusão com a Cetip). Desde 
então, com o novo quadro fruto da autorregulação passou-se supostamente a uma nova realidade fática em matéria de poder de controle e governança corporativa em 
nosso País: O início da transição entre uma realidade de capital das companhias concentrado (que, em tese, facilita a identificação do acionista controlador) nas mãos de 
poucos acionistas, a uma situação de maior dispersão/pulverização acionária (que, em tese, dificulta e/ou impede a identificação do acionista controlador, quando 
confrontada com os critérios ainda vigentes para que acionista individual - pessoa física ou jurídica - ou grupo de acionistas vinculados por acordo de exercício do direito 
de voto possam ser identificados juridicamente como controladores). Certamente, a academia não pode estar à margem deste importante, atual e desafiador debate, 
com tantos reflexos na dinâmica das relações entre o poder de controle e a governança corporativa. Questão norteadora da pesquisa: Em relação ao tema, formulou-se o 
seguinte problema de pesquisa: Quais os possíveis impactos da eventual dificuldade de identificação do acionista controlador das sociedades anônimas de capital aberto 
(companhias), nos deveres e responsabilidades para com os stakeholders? Espera-se, com a pesquisa, encontrar resposta viável e adequada a esta questão norteadora. 
Objetivos: O objetivos da pesquisa são os seguintes: i) verificar se e em que medida a criação dos segmentos diferenciados de governança corporativa (especialmente o 
Novo Mercado), pela instituição administradora do mercado de capitais brasileiro, a BM&FBovespa (hoje B3, após operação de fusão com a Cetip), contribuiu para que o 
fenômeno da dispersão/pulverização acionária passasse a ser uma realidade no Brasil; ii) analisar se esta possível nova dinâmica factual (dispersão/pulverização), diante 
da disciplina legal do poder de controle vigente na Lei 6404/76, em alguns casos, acaba por dificultar o enquadramento jurídico de acionista na condição de controlador 
da companhia, portanto, dando margem a uma lacuna normativa que supostamente dificulta/inviabiliza a tutela dos direitos e interesses dos stakeholders; e iii) sugerir 
possíveis soluções para a correção desta eventual lacuna normativa (supostamente causadora de impactos na indefinição acerca dos deveres e responsabilidades perante 
os stakeholders), a fim de resguardar o respeito e o atendimento aos direitos desse importante conjunto de partes interessadas das companhias. Metodologia da 
pesquisa: Trata-se de uma pesquisa aplicada (pretende-se gerar conhecimentos voltados à aplicação prática para a solução de problemas  específicos), explicativa (busca-
se identificar os fatores que contribuem para a ocorrência de fenômenos – no caso a dispersão acionária - e suas respectivas implicações), de cunho qualitativo, baseada 
em linha de raciocínio dedutivo e nas técnicas de revisão bibliográfica, documental e ex post facto (investigar as relações de causa e efeito entre um fato identificado pelo 
pesquisador – no caso a criação dos segmentos diferenciados de governança via autorregulação – e um fenômeno que ocorre posteriormente – no caso a dispersão 
acionária), assim como em coleta, análise e reflexão sobre dados secundários disponíveis nos sítios eletrônicos das instituições administradora (B3) e reguladora 
(Comissão de Valores Mobiliários) do mercado de capitais, assim como no das próprias companhias abertas listadas. Resultados esperados: Acredita-se que o projeto de 
pesquisa tem potencial efetivo para trazer contribuições para o aperfeiçoamento do sistema legal brasileiro, mediante a sugestão de possíveis soluções para a correção da 
eventual lacuna normativa (dificuldade de definição da figura do acionista controlador, a quem cabem deveres e responsabilidades que devem ser observadas no 
exercício do poder de controle), supostamente causadora de impactos na indefinição acerca dos deveres e responsabilidades especificamente perante os stakeholders, a 
fim de resguardar o respeito e o atendimento aos direitos desse importante conjunto de partes interessadas das companhias.  Viabilidade técnica e econômico-financeira: 
O projeto é viável desde a perspectiva técnica, na medida em que o tema se encontra enquadrado em área de especialização do docente. Os resultados das pesquisas 
poderão ser discutidos em sala de aula com os alunos e alunas da graduação, já que se inserem no contexto de desdobramentos de assuntos estudados nas disciplinas da 
área de direito empresarial. Da mesma maneira, a  execução do projeto, em todas as suas fases, apresenta-se como econômica e financeiramente viável. O incentivo 
mensal oferecido pela instituição não somente atende as necessidades relacionadas à execução do projeto, como também constitui fator de motivação para o esforço de 
pesquisa necessário não apenas ao atingimento dos requisitos mínimos exigidos no Edital, mas até mesmo para a sua superação. Não são esperados gastos adicionais na 
execução do projeto. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2412994370661488
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PESQUISADOR(A): Rossana Marina De Seta Fisciletti
Plano de trabalho vinculado ao curso: Direito

@: rossanafisciletti@gmail.com

PROJETO: Sustentabilidade e Instituições Financeiras

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO:
A proposta tem por escopo observar como são cumpridos os Programas de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) no setor financeiro e aplicação das 
políticas públicas previstas na Resolução 4327 do Banco Central e no Protocolo Verde elaborado pela Febraban. A análise baseia-se no desempenho das cinco maiores 
instituições de varejo: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e Santander. 
A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) define 
sustentabilidade como “a capacidade de satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias 
necessidades”.	O triple bottom line (TBL - Conhecido como o tripé 3 Ps: People, Planet and Proift, ou, em português, PPL - Pessoas, Planeta e Lucro) informa que a 
sustentabilidade compreende: pessoas (que compõem uma empresa ou sociedade), planeta (capital natural) e lucro (resultado econômico positivo de uma empresa). 


Essa visão tridimensional dá positivação as questões sustentáveis e as reveste de obrigatoriedade, ou seja, a previsão se dá a partir de leis e regulamentos, no intuito de 
que as organizações de grande porte cumpram as normas, não por mera opção, mas  por se tratarem de questões de atendimento às políticas públicas, estratégia e 
sobrevivência no mercado, minimizando o impacto ambiental das atividades de produção,  distribuição e consumo de bens e serviços. 
A ordem econômica brasileira (art. 
170, VI, da CF/88) traz a proteção ao meio ambiente como uma de suas diretrizes, adequando-se a premissa de que em um Estado de Bem Estar Social preza pela 
existência digna de cada cidadão. 
Assim, o desenvolvimento econômico e a proteção ao meio ambiente devem estar interligados e com vistas ao cumprimento das 
normas constitucionalmente asseguradas.
A responsabilidade socioambiental das instituições financeiras envolve os detentores dos meios de produção com o ambiente 
ao qual estão inseridos, visando o desenvolvimento máximo de ambos.

OBJETIVOS:
A problemática é investigar como são cumpridas as políticas públicas de 
responsabilidade socioambiental no setor financeiro, conforme disposto na Resolução 4327 do Banco Central. 
O objetivo geral é observar as boas práticas que podem 
beneficiar a sociedade brasileira. Como objetivos específicos propõe-se a: (i) observar os programas de responsabilidade socioambiental das cinco maiores instituições 
financeiras varejistas no Brasil e investigar se são representativos no mercado; (ii) demonstrar os objetivos dos principais programas de responsabilidade socioambientais 
de tais bancos. 

METODOLOGIA:
Como metodologia da pesquisa, apresenta-se as seguintes abordagens: (i) revisão de literatura integrada; (ii) pesquisa empírica, com a 
coleta dos dados e análise quali-quantitativa. 
Quanto aos procedimentos a pesquisa tem por técnica o mapeamento dos sites institucionais dos cinco maiores bancos 
varejistas: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e Santander, viabilizando a análise descritiva das questões apresentadas pelo método qualitativo. O critério de 
escolha das instituições a serem pesquisadas se deu pela abrangência das mesmas no território nacional.  
A pesquisa se constituirá de três etapas: 1ª) revisão de 
literatura integrada da doutrina e legislação sobre Responsabilidade Socioambiental; 2ª) análise e mapeamento de dados em sítios institucionais, especialmente das 
instituições estudadas; 3ª) compilação de dados.
Na primeira etapa, será realizada a análise da legislação e revisão bibliográfica, utilizando-se das fontes apresentadas 
nas referências e outras que venham a ser encontradas durante o desenvolvimento da pesquisa, especialmente na biblioteca das unidades da Universidade Estácio de Sá. 
Será desenvolvida a pesquisa bibliográfica, tendo como fontes livros, monografias, artigos científicos, impressos diversos, assinados por autores contemporâneos, mas 
sem se esquivar das lições dos clássicos, em âmbito nacional e internacional, bem como da legislação sobre o tema. Também, nesta fase, será realizada a pesquisa 
documental nos sítios eletrônicos das cinco maiores instituições financeiras varejistas, relacionada aos assuntos objeto do estudo proposto.
A segunda etapa consiste no 
levantamento de dados online nas instituições pesquisadas, tendo como escopo temporal os anos de 2016 e 2017.  O método aplicado nessa fase será o quanti-quali 
(mesclagem dos métodos quantitativo e qualitativo), por ser mais abrangente, ampliando as possibilidades de análise e interpretação dos dados coletados. 
Na terceira 
etapa, serão compilados os dados obtidos para que possa demonstrar o como são cumpridas as políticas públicas de responsabilidade socioambiental no setor financeiro, 
conforme disposto na Resolução 4327 do Banco Central, analisando as boas práticas que possam beneficiar a sociedade brasileira, através das metodologias quantitativa 
e qualitativa, visando aumentar a credibilidade dos resultados, ressaltando-se que a metodologia está sujeita a adaptações consideradas necessárias para o 
desenvolvimento de cada momento da pesquisa e, dessa forma, os métodos poderão ser aplicados em conjunto ou separadamente, de acordo com as fases de 
implantação. 
Em 1987, o Relatório de Brundtland trouxe a ideologia do desenvolvimento sustentável, dispondo que os esforços devem ser no sentido de reorientar 
tecnologia e gestão de riscos e fundindo meio ambiente e economia no processo de tomada de decisão. No Brasil, tais premissas ganham força quando observadas com 
as diretrizes do Estado Democrático de Direito, elencadas no artigo 1º da Constituição Federal, especialmente a cidadania (II); a dignidade da pessoa humana (III); os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (IV); alinhando-se, ainda, com os objetivos descritos no artigo 3º da Carta Cidadã.
A Constituição Federal consagrou a livre 
inciativa e a propriedade privada respectivamente como princípio fundante do Estado e da própria Ordem Econômica (artigo 170) desde que preservada a função social. 
Diante desse contexto, as instituições financeiras assumem papel relevante, uma vez que suas atividades são expressão tanto da atividade privada quanto da livre 
iniciativa. 
Em linhas gerais, ainda que a constituição desses agentes econômicos tenha sido motivada primordialmente pela obtenção de lucros, a expressão máxima da 
livre iniciativa deve observar a função social que a mesma exerce para não somente estabelecer critérios para as suas atividades visando anseios egoísticos, e sim o bem 
estar da sociedade como um todo.
Na sociedade contemporânea, o consumo exacerbado gera uma série de riscos. A maior dificuldade é fazer com que os indivíduos 
sejam capazes de alinhar o desenvolvimento sustentável e a dignidade da pessoa humana, como princípios fundamentais. 
A dignidade da pessoa humana está disposta 
no artigo inaugural da Constituição Federal Brasileira de 1988 (inciso III), servindo de base para todo o ordenamento jurídico. Assim toda e qualquer afronta a este 
princípio pode ser considerada como uma violação aos preceitos fundamentais de nossa república.
Através de desenvolvimento sustentável, especialmente por meio de 
Programas de Responsabilidade Socioambiental, é possível dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, objetivando o atendimento aos direitos 
constitucionais à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte e lazer (artigo 6º); valorização e difusão das fontes da cultura nacional (215); meio 
ambiente ecologicamente equilibrado (225); erradicação da pobreza (art. 81) e do analfabetismo (214, I). 
Os programas de responsabilidade socioambientais são 
voltados também à educação ambiental em consonância com a Política Nacional de Educação Ambiental da Lei nº 9.795/1999, quando dispõe que as empresas, 
entidades de classe, instituições públicas e privadas, devem promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo 
sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente (artigo 3º, V).
Desta forma, embora as instituições financeiras 
exerçam atividade econômica visando lucro, precisam exercer função socioambiental, através da implantação e execução de programas que beneficiem a sociedade no 
presente e no futuro, não apenas como marketing aos seus consumidores e, sim, através da busca incessante pela redução dos impactos sociais de suas atividades e no 
diálogo com a sociedade sobre estratégias que importam em sustentabilidade.
Em 25 de abril de 2014 entrou em vigor a Resolução 4.327 do Banco Central do Brasil, que 
dispõe sobre as diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento e na implementação de Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) pelas instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, tais como bancos, financeiras, consórcios e cooperativas de crédito.
A PRSA deve 
conter princípios e diretrizes que norteiem as ações de natureza socioambiental dos bancos envolvendo tantos negócios quanto a relação destes com as partes 
interessadas. Ou seja, a relação banco/clientes e usuários dos produtos e serviços oferecidos. Além disso, a Política deve instituir ações estratégicas relacionadas com a 
governança dessas instituições, inclusive para fins de gerenciamento do risco socioambiental contemplando a possibilidade de ocorrência de perdas das instituições 
financeiras em razão de danos socioambientais. 

RESULTADOS ESPERADOS:
Espera-se que no setor financeiro brasileiro, os Programas de Responsabilidade 
Socioambiental (PRSA) observem o teor da Resolução 4327 do Banco Central, da Matriz de Indicadores do Protocolo Verde da FEBRABAN e do NBR ISO 14001, que dispõe 
sobre os sistemas de gestão ambiental. 
As ações de cumprimento da responsabilidade socioambiental pelos bancos são propostas pela Federação Brasileira de Bancos 
(FEBRABAN), que mantém, desde 2002, a Comissão de Responsabilidade Social e Sustentabilidade (CRSS), composta por representantes de 28 bancos e instituições 
financeiras, para promover práticas e comportamentos socioambientalmente responsáveis na cadeia de valor do Sistema Financeiro Nacional. 
Através do mapeamento 
das práticas das instituições pesquisadas, espera-se realizar um ‘ranqueamento’ entre elas, visando demonstrar se caminham no sentido do cumprimento dos propósitos 
ambientais constantes de suas políticas e divulgação dos projetos, além das boas práticas que resultem em impactos positivos aos negócios, à sociedade e ao meio 
ambiente, apresentando dados quali-quantitativos. 
A docente espera, ainda, desenvolver artigos e resumos expandidos para publicação e apresentação em eventos; 
promover palestras e workshops aos alunos da graduação nas unidades em que está vinculada.

VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA:
O projeto é de baixo custo. 
Grande parte da pesquisa será realizada pela internet e as unidades possuem laboratórios de informática. A pesquisa bibliográfica utilizará livros da biblioteca 
institucional. 
No decorrer da pesquisa, poderá ser necessária viagem da bolsista a eventos, particularmente aos CONPEDI INTERNACIONAIS. Este custo tem a 
possibilidade de ser objeto de solicitação aos órgãos de fomento ou empresa privada para auxílio à participação/organização em evento científico, prêmios e 
outros.
Dessa forma, existe viabilidade técnica e econômica para colher dados dos cinco bancos varejistas que possuem Programas de Responsabilidade Socioambiental, 
uma vez que os mesmos são divulgados em seus sítios institucionais e demonstram em ambiente eletrônico a preocupação com o meio ambiente. A docente assume a 
responsabilidade em relação à disponibilidade de recursos necessários à viabilização do projeto.
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Cronograma:
Plano de Trabalho: 
Fev. 2018/Mar. 2018: Pesquisa bibliográfica e da legislação sobre o tema. Workshop, Oficina de Leitura ou Palestra em Unidade(s) onde a docente 
está vinculada.
Abr. 2018: Pesquisa documental. Workshop, Oficina de Leitura ou Palestra em Unidade(s) onde a docente está vinculada.
Mai. 2018: Pesquisa online nos 
sítios das Instituições financeiras. Workshop, Oficina de Leitura ou Palestra em Unidade(s) onde a docente está vinculada. Submissão de Resumo para apresentação no 
Seminário de Pesquisa da Estácio.
Jun. 2018: Pesquisa Febraban. Workshop. Oficina de Leitura ou Palestra em Unidade(s) onde a docente está vinculada. Submissão do 
projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas e privadas, visando financiamento para auxílio participação/organização em evento científico, prêmios e 
outros. 
Jul. 2018: Submissão de artigo científico para apresentação no Conpedi Internacional ou Nacional / Capítulo de Livro / Revista Científica (com estrato Qualis): a 
depender do que a pesquisadora julgar mais adequado, conforme viabilidade econômico-financeira. 
Ago. 2018: Elaboração da tabela comparativa com as práticas das 
instituições financeiras. Workshop. Oficina de Leitura ou Palestra em Unidade(s) onde a docente está vinculada. Submissão de resumo expandido para apresentação oral 
em evento externo.
Set. 2018: Submissão de trabalho para participação em evento específico sobre meio ambiente. Submissão de resumo em seminários de pesquisa 
organizado por unidade da Estácio.
Out. 2018: Apresentação da pesquisa/Participação no Seminário de Pesquisa Estácio (mediação em GTs). Apresentação de trabalho 
no Conidir. Workshop. Oficina de Leitura ou Palestra em Unidade(s) onde a docente está vinculada.
Nov. 2018: Submissão de artigo científico, revista Arel FAAr (qualis 
A2), linha de sustentabilidade. Apresentação da pesquisa. Workshop. Oficina de Leitura ou Palestra em Unidade(s) onde a docente está vinculada. Submissão de resumo 
em seminários de pesquisa organizado por unidade da Estácio.
Dez. 2018: Compilação dos dados obtidos. 
Jan. 2019: Resultados da pesquisa. Relatório final com a 
descrição detalhada de todas as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos.

PESQUISADOR(A): Tatiana Fernandes Dias Da Silva
Plano de trabalho vinculado ao curso: Direito

@: tfdsilva@gmail.com

PROJETO: BAÍA DE GUANABARA: UM CASO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO.

Cronograma:
CRONOGRAMA
1. Levantamento de fontes: Pesquisa a fontes doutrinárias, normas jurídicas, visitas a bibliotecas e órgãos públicos, busca em sites virtuais e periódicos 
sobre os principais projetos de despoluição da Baía de Guanabara e legislação ambiental que abarca o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado: fevereiro a 
abril de 2018.
2. Elaboração do primeiro artigo científico: Março a maio de 2018.
3. Comparação dos dados obtidos dos projetos de despoluição da Baía de Guanabara ao 
que foi efetivamente realizado pelo poder público e o que foi descumprido: maio a agosto de 2018.
4. Elaboração do segundo artigo científico: agosto a outubro de 
2018.
5. Entrevistas com ambientalistas e lideranças comunitárias: setembro a novembro de 2018.
6. Elaboração de artigo científico com a análise final de todo o 
projeto: novembro de 2018 a janeiro de 2019. 




Descrição do Plano de Trabalho
BAÍA DE GUANABARA: UM CASO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO.

PLANO DE 
TRABALHO
Introdução:
A preocupação do poder público do estado do Rio de Janeiro com a proteção do meio ambiente e por consequência com a poluição da Baía de 
Guanabara, maior baía do estado, cercada por 16 municípios e com uma área total de 346 km², iniciou-se em 1975, no governo de Floriano Peixoto Faria Lima, primeiro 
governador, nomeado pelo presidente Ernesto Geisel, após a fusão dos estados da Guanabara e Rio de Janeiro.
Em 09 de junho de 1979, foi implantado o Projeto Rio que 
pretendia urbanizar o conjunto de favelas onde atualmente (2017) encontra-se o Complexo da Maré, localizado na cidade do Rio de Janeiro, no entorno da Baía de 
Guanabara. Logo após, em 1982, foi firmado convênio, por um período de 10 anos, entre o Ministério do Interior e a o Secretaria Estadual de Obras, com o fim de criar 
um programa de despoluição para a Baía de Guanabara.
No início da década de 90, visando elevar as condições sanitárias e ambientais da Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro e com isso gerar um impacto positivo na qualidade de vida da população, foi criado o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG) fruto do 
empréstimo assinado, em 09 de março de 1994, pelo então governador do Estado do Rio de Janeiro, Leonel Brizola e o presidente do Banco Internacional de 
Desenvolvimento (BID), Enrique V. Iglezias, além do cofinanciamento do Banco Japonês para a Cooperação Internacional (JBIC). O PDBG seria um projeto de longo prazo, 
que na prática ocorreu entre os anos de 1994 até 2006, gastou em um período de quase 13 anos um total de US$760 milhões e restou infrutífero pela má gestão do 
dinheiro público.
Em 2009, a cidade do Rio de Janeiro ganhou a candidatura para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, com isso a Baía de Guanabara seria palco de 
algumas das principais competições aquáticas. Para que os atletas não sofressem o risco de serem contaminados por doenças, fruto da poluição hídrica, a Secretaria de 
Estado Ambiental (SEA), através de seu secretário Carlos Minc, implementou, em 2012, o plano Guanabara Limpa. Contudo, um estudo promovido pelo Instituto Alberto 
Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COOPE/UFRJ), divulgado em 10 de fevereiro de 2015, demonstrou 
que a despoluição das águas da Baía, conforme projeto apresentado pelo governo, somente ocorreria em 2026, apesar do poder público ter garantido para o Comitê 
Olímpico Internacional (COI) que a meta de despoluição da mesma se daria em agosto de 2016, quando da realização do evento.
Contudo, hoje, novembro de 2017, a 
Baía é um esgoto a céu aberto, já que a maior causa da sua degradação é a falta de tratamento do esgotamento sanitário que é despejado em suas águas, seguido pelos 
resíduos sólidos descartados pelas indústrias,  localizadas em seu entorno. Com isso o meio ambiente é quem mais sofre junto com a população local que poderia 
desfrutar dessa beleza natural, mas convive diariamente com o mau cheiro, sujeira, doença e poluição. Trata-se assim, de um verdadeiro caso de flagrante desrespeito ao 
princípio constitucional do meio ambiente ecologicamente equilibrado e de má gestão do dinheiro público.

Objetivos:
O presente projeto analisará os principais 
programas de despoluição da Baía de Guanabara instituídos pelo poder público do estado do Rio de Janeiro da década de 80 do século passado até 2018 com o fito de 
verificar a má gestão do dinheiro público, a degradação constante da baía e a ausência de respeito ao princípio constitucional do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. O objetivo é estudar cada um desses planos de despoluição da baía e verificar o que foi cumprido e o que foi deixado à margem pelo governo local, uma vez 
que todos esses programas visavam à restauração da Baía, mas todos se mostraram infrutíferos, pois a mesma ainda sofre com a degradação de suas águas e 
biodiversidade, além da população que vive em seu entorno e padece da falta de lazer, do mau cheiro oriundo da ausência de tratamento do esgoto sanitário que é 
despejado diariamente na mesma e da mortandade de peixes que não permite mais tirar de suas águas poluídas fonte de renda.  


Metodologia da pesquisa com 
indicações das etapas e resultados esperados:
A pesquisa se orienta segundo o método crítico dialético, eis que parte do pressuposto de que os meios legais, embora 
necessários, são, por si só, insuficientes para sanar os conflitos coletivos, dentre eles a poluição hídrica da Baía de Guanabara, havendo desta forma, a necessidade de 
soluções mais rápidas e efetivas. Com o fim de estudar, analisar e verificar o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado com os impasses que levaram 
durante anos a degradação da Baía de Guanabara e a ineficácia por parte do poder público de gerir os programas de despoluição da mesma, surgiu a presente pesquisa.   


Através da Constituição Federal de 1988 o meio ambiente galgou status constitucional com a criação do artigo 225 e seus 7 parágrafos. Como estabelece o caput da 
norma, preservar e proteger o meio ambiente é dever do poder público e de todos, não apenas para a presente, mas também, para a futura geração, enquanto direito e 
interesse difuso. Assim o poder de polícia da administração pública para reprimir os danos causados ao bem ambiental se faz essencial, bem como ativa da participação 
da população local.  
Com base nesses pressupostos, propõe-se a realização de investigação que abarca três tipos de fontes: 
A) Legislação: Constituição Federal de 1988, 
Lei n. 9.433/90 (Política Nacional de Recursos Hídricos), lei n. 11.445/07 (Política Nacional de Saneamento Básico), lei n. 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), 
Constituição Federal de 1988, além de normas jurídicas estaduais sobre o tema.
B) Doutrina: Resultados de estudos de pesquisadores nacionais que se dedicam a 
poluição hídrica da Baía de Guanabara e seus planos de despoluição. 
C) Dados estatísticos, fornecidos por órgãos ambientais estaduais e municipais, sobre os projetos de 
despoluição da Baía de Guanabara. 
D) Pesquisa de campo, envolvendo entrevistas com ambientalistas, lideranças comunitárias municipais, pescadores que vivem e 
trabalham na Baía, para avaliar as repercussões da degradação da mesma e a qualidade de vida da população que vive ao entorno da mesma.

Viabilidade econômico-
financeira:
O trabalho será desenvolvido com pesquisas em bibliotecas, visitas a órgãos públicos, sítios virtuais, periódicos, livros e entrevistas, sendo assim, de baixo 
custo.
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PESQUISADOR(A): Vinicius Figueiredo Chaves
Plano de trabalho vinculado ao curso: Direito
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PROJETO: Estudos sobre os mecanismos de participação dos agentes regulados na construção do arcabouço regulatório do mercado de capitais 
(preferência auxílio editoração para obra coletiva ou auxílio para organização de evento científico).

Cronograma:
Etapa 1: Fevereiro/março de 2018: seleção da bibliografia e das demais fontes de consulta (ex.: leis e instrumentos regulatórios aplicáveis); abril/maio de 2018: 
levantamento e análise de dados secundários nos sítios eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários (Brasil) e da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários 
(Portugal); junho/julho de 2018: preparação do primeiro artigo científico a ser submetido; Etapa 2: agosto de 2018: submissão do primeiro artigo científico, com citação 
do vínculo profissional com a Estácio e da vinculação do trabalho ao Programa Pesquisa Produtividade (se Revista, dentre aquelas melhores classificações nos estratos 
Qualis/Capes; se Evento Científico, dentre aqueles de reconhecida envergadura nacional ou internacional); agosto/setembro de 2018: preparação do projeto a ser 
submetido a órgão de fomento de pesquisa (preferencialmente FAPERJ, CNPQ ou CAPES), preferencialmente voltado à obtenção de apoio para editoração de obra 
coletiva, ou ainda para a organização de evento científico na UNESA, de preferência, com integração entre a graduação e a pós-graduação stricto sensu; outubro de 2018: 
submissão do projeto a órgão de fomento (em conjunto com algum professor doutor da UNESA, de modo que o projeto seja elegível aos critérios dos órgãos de fomento); 
Etapa 3: outubro/novembro de 2018: preparação do segundo artigo científico a ser submetido; dezembro de 2018: submissão do segundo artigo científico, com citação 
do vínculo profissional com a Estácio e da vinculação do trabalho ao Programa Pesquisa Produtividade (se Revista, dentre aquelas melhores classificações nos estratos 
Qualis/Capes; se Evento Científico, dentre aqueles de reconhecida envergadura nacional ou internacional); dezembro de 2018/janeiro de 2019: elaboração do relatório 
final circunstanciado, com a  consolidação das atividades realizadas ao longo do período e o detalhamento de cada uma destas atividades desenvolvidas nas diversas fases 
do projeto, assim como dos resultados efetivamente alcançados com a pesquisa. Adicionalmente, o pesquisador compromete-se a: i) preencher mensalmente os 
relatórios com informações sobre o andamento da pesquisa, compartilhando os detalhes de sua execução com o comitê de pesquisa responsável, para assim possibilitar o 
adequado acompanhamento ii) preencher detalhadamente o formulário de acompanhamento de submissão do projeto a órgão de fomento; iii) participar das duas 
reuniões semestrais a serem agendadas pela Diretoria de Pesquisa Aplicada; iv) submeter trabalho para o Seminário de Pesquisa da Estácio, além de eventualmente 
colaborar como mediador de grupo de trabalho; e v) realizar duas (ou mais) palestras no Campi Presidente Vargas (ou em outros), em diferentes semestres, para 
compartilhar o conteúdo do projeto de pesquisa com a comunidade acadêmica UNESA, bem como procurar contribuir para incentivar as atividades de pesquisa em nossa 
Universidade, com a motivação e o engajamento do maior número possível de docentes e de alunos.

Descrição do Plano de Trabalho
A AUDIÊNCIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO REGULATÓRIO DO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO 

Introdução: O projeto compreende a reflexão sobre o tema da 
disciplina jurídica do mercado de capitais, o Direito do Mercado de Capitais, com foco em sua dimensão regulatória, por meio da análise aprofundada do instrumento 
conhecido como audiência pública. De uma forma geral, a disciplina jurídica do mercado de capitais consiste num tema marcado por complexidade e 
multidisciplinaridade, que tem sido crescentemente discutido nas últimas décadas com enfoque nos âmbitos legal e regulatório. Em relação a esta última dimensão, têm-
se materializado os mais diversos debates sobre o poder normativo dos órgãos reguladores dos Estados nacionais em geral, assim como seus papeis e formas de atuação 
na construção dos arcabouços normativos específicos de cada País. Em meio a este contexto, percebe-se que, no Brasil, as relações entre o órgão regulador do mercado 
de capitais - a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - e os agentes regulados têm se modificado ao longo dos anos, com uma maior aproximação decorrente do 
surgimento e da intensificação do uso de instrumentos como o termo de compromisso e a audiência pública, o que caracteriza uma maior abertura do sistema normativo. 
Por outro lado, no Brasil, não obstante seja possível verificar a existência de preocupação doutrinária em torno do Direito do Mercado de Capitais em ambas as suas 
dimensões (legal e regulatória), e a já efetiva utilização da audiência pública como instrumento regulatório pela Comissão de Valores Mobiliários, paradoxalmente, este 
último assunto (a utilização da audiência pública) permanece praticamente inexplorado pelos juristas. Há, neste sentido, uma carência de reflexões sobre questões 
relevantes como: i) a racionalidade jurídica e a importância da participação dos agentes regulados na construção do arcabouço regulatório; ii) sobre se e em que medida 
os mecanismos de participação vigentes na realidade brasileira se encontram alinhados com as razões que fundamentam a sua existência; iii) sobre dados quantitativos 
de audiências já realizadas e de participantes, dentre outras. Por se tratar de um tema novo, de atualidade e relevância flagrantes para o Direito brasileiro, não pode a 
academia estar à margem deste importante e desafiador debate em torno das audiências públicas, com tantos impactos na dinâmica das relações entre os agentes 
reguladores e os agentes regulados e, em última análise, na própria contribuição que o modelo de participação dos regulados pode trazer para o aperfeiçoamento do 
Direito do Mercado de Capitais brasileiro, especialmente em sua dimensão regulatória. Há, portanto, justificativas suficientes para se empreender estudos aprofundados 
a respeito da matéria, os quais podem eventualmente colaborar até mesmo no sentido da inauguração de uma nova e instigante linha de investigação dentro da própria 
Universidade. Questão norteadora da pesquisa: Em relação ao tema, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: Qual a racionalidade jurídica, as razões que 
fundamentam e a importância da participação dos agentes regulados no contexto da construção do arcabouço regulatório do mercado de capitais brasileiro, por 
intermédio das audiências públicas realizadas pela Comissão de Valores Mobiliários? Espera-se, com a pesquisa, encontrar resposta viável e adequada a esta questão 
norteadora. Objetivos: O objetivos da pesquisa são os seguintes: i) identificar o surgimento da utilização da audiência pública como instrumento regulatório do mercado 
de capitais brasileiro, assim como seus fundamentos jurídicos; ii) compreender a racionalidade jurídica em torno da participação dos agentes regulados no contexto da 
construção do arcabouço regulatório do mercado de capitais brasileiro; iii) realizar levantamento quantitativo do número de audiências realizadas até o final do ano de 
2017 e analisar a dinâmica das audiências públicas na realidade brasileira; iv) identificar se e em que medida os mecanismos de participação vigentes se encontram 
alinhados com as razões que fundamentam a sua existência; v) analisar comparativamente os regramentos e as dinâmicas de utilização de um instituto específico – a 
audiência pública – em ordens jurídicas distintas, ou seja: o direito brasileiro e o direito português, mediante a identificação e análise (principalmente) das diferenças 
entre os tratamentos atribuídos ao objeto de estudo em cada uma das realidades; vi) sugerir possíveis medidas de aperfeiçoamento do Direito do Mercado de Capitais 
brasileiro, especialmente em sua dimensão regulatória. Metodologia da pesquisa: Trata-se de uma pesquisa aplicada (pretende-se gerar conhecimentos voltados à 
aplicação prática para a solução de problemas específicos), de cunho qualitativo, baseada em linha de raciocínio dedutivo e nas técnicas de revisão bibliográfica (teses, 
dissertações, artigos científicos e livros, de autores nacionais e estrangeiros, representativos de diferentes campos do pensamento social, como Economia e Direito) 
documental (leis e instrumentos normativos regulatórios), assim como em coleta, análise e reflexão sobre dados secundários disponíveis nos sítios eletrônicos da 
Comissão de Valores Mobiliários (Brasil) e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Portugal). Adicionalmente, será também empreendida uma análise 
comparativa dos regramentos e das dinâmicas de utilização de um instituto específico – a audiência pública – em ordens jurídicas distintas, no caso, o direito brasileiro e o 
direito português. Resultados esperados: Acredita-se que o projeto de pesquisa tem potencial efetivo para trazer contribuições para o aperfeiçoamento do Direito do 
Mercado de Capitais brasileiro, especialmente em sua dimensão regulatória. A realização de um estudo aprofundado sobre o tema das audiências públicas como 
instrumento regulatório, inclusive, com a efetivação de análise comparativa com a realidade portuguesa, poderá auxiliar numa melhor compreensão da dinâmica atual de 
utilização do instituto frente as suas potencialidades. Espera-se que o estudo, enriquecido pela descrição e comparação dos regramentos e dinâmicas vigentes no Brasil e 
em Portugal, possa contribuir para reflexões sobre o funcionamento do modelo (participação dos agentes regulados na construção do arcabouço normativo regulatório) 
no Brasil, com a possível indicação de mecanismos de participação eventualmente capazes de conferir maior credibilidade, legitimidade e até mesmo eficiência ao 
conjunto de normas regulatórias editadas pelo órgão regulador brasileiro, a Comissão de Valores Mobiliários. Viabilidade econômico-financeira: A execução do projeto é 
econômica e financeiramente viável, não demandando recursos adicionais. O incentivo mensal oferecido pela instituição possibilita a execução do projeto, o atingimento 
dos requisitos mínimos exigidos no Edital e, eventualmente, até mesmo a superação de tais requisitos. 
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PROJETO: O Processo Eletrônico ajuda a Celeridade Processual? Uma pesquisa empírica na comarca da capital do Rio de Janeiro.

Cronograma:



5.	CRONOGRAMA.


1.	Levantamento e leitura sistematizada da bibliografia básica e especializada (fichamento de toda a literatura básica e especializada, entrevistas 
realizadas, documentos acerca do objeto, estudo de casos). FEV/ 2018.
2.	Apresentação de relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa por formulário 
eletrônico. Março a dezembro de 2018.
3.	Coleta empírica dos dados nos cartórios judicias na comarca da capital do Rio de Janeiro. Março a Maio de 
2018.
4.	Elaboração de esboço de texto acerca dos dados empíricos obtidos. Maio e Junho 2018.
5.	Participação em reunião de Grupo de Pesquisa (data a ser definida). 
Até junho de 2015.
6.	Coleta empírica dos dados nos cartórios judicias na comarca da capital do Rio de Janeiro - Julho a Setembro de 2018.
7.	Elaboração de esboço de 
texto acerca dos dados empíricos obtidos.
8.	Submissão dos resultados parciais ao Seminário de Pesquisa da Estácio de Sá.
9.	Participação em reunião de Grupo de 

Descrição do Plano de Trabalho


1.	INTRODUÇÃO.		Existe senso comum que se convencionou chamar de “morosidade do processo” ou “morosidade da justiça”. Essa percepção é reproduzida pela 
doutrina jurídica sob o argumento de que a lentidão de um processo no Brasil seria determinada por hipóteses como a “exagerada litigância” do brasileiro, a existência de 
“muitos recursos na lei processual”, “carência de funcionários e juízes” integrantes do Poder Judiciário ou ainda devido à “falta de estrutura” da burocracia judiciária 
(TUCCI, 1997, p. 98-104).
No campo judiciário, o argumento explicativo recorrente é o de que a Constituição da República do Brasil de 1988 e, principalmente, o Código 
de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) teriam gerado uma “explosão de demanda reprimida” ou que o cidadão brasileiro teria uma “litigiosidade oportunista” e, 
por consequência, o Poder Judiciário, diante da “falta de estrutura”, “não estaria preparado” para atender à demanda jurisdicional com eficiência e em tempo razoável 
(TUCCI, 1997, p. 98-118).
A questão principal da pesquisa são os fatores determinantes da marcha dos processos eletrônicos na comarca da capital do Rio de Janeiro após 
o novo CPC (Lei 13.105/2015). Em outras palavras, quais fatores podem interferir na marcha do processo para que este seja identificado como “moroso”, “célere” ou de 
“duração razoável”, como se apresenta no princípio disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, inciso LXXVIII.	Assim, a questão central a ser 
explorada é verificar em que medida as práticas cartoriais, as relações e representações de seus servidores podem contribuir para o fluxo do processo e, por 
consequência, o exercício dos direitos civis. A dimensão civil da cidadania se reporta a um conjunto de direitos, os direitos civis, necessários ao exercício das liberdades 
individuais. As instituições sociais ligadas aos direitos civis são a lei e o sistema judicial (MARSHALL, 1967, p. 63). As leis e o sistema judicial, incluindo o Poder Judiciário, 
são instituições sociais que devem fornecer um ambiente de confiança que dão sentido e contexto onde os direitos são exercidos (PEYREFITTE, pg. 17).
A operabilidade 
imediata dos direitos nos países desenvolvidos permitiu uma melhor capacidade de explorar todo o potencial de reconhecimento social, identificado como capital 
simbólico por eles detidos, contribuindo, do ponto de vista jurídico, para que eles alcançassem a riqueza e a prosperidade simbólicas de que gozam atualmente 
(BOURDIEU, 1989). Por outro lado, a execução dos direitos fundamentais de forma reduzida contribui para o estreitamento do capital incorporado por um indivíduo, 
reduzindo, consequentemente, a eficiência dos referidos direitos.
No campo científico brasileiro, alguns pesquisadores têm a atenção despertada (LIMA, 2009) para o 
fato de que as práticas dos serventuários dos cartórios judiciários afetam diretamente a distribuição desigual de justiça, segundo relatório do Ministério da Justiça 
(BRASIL, 2015). O longo tempo destinado à resolução judicial de conflitos acaba por incrementar o sentimento de insegurança jurídica e o consequente descrédito do 
Poder Judiciário brasileiro ante a população, gerando um sentimento de perpetuidade de desconfiança, injustiça e impunidade.
Não se pode esquecer que as pesquisas 
acerca do Judiciário brasileiro têm apontado que o sentimento de justiça depende da maneira como os conflitos de interesse têm sido administrados. Isso porque, diante 
da falta de resolução voluntária pelas próprias partes, o Poder Judiciário é chamado a proferir uma decisão que será mais ou menos justa não apenas por provir de um juiz 
de direito, mas sim e principalmente pelo fato de ser reconhecida como justa pelos envolvidos (LIMA, 2009).
Assim, é possível inferir que se uma tal decisão, ainda que 
realizada rigorosamente segundo um padrão de justiça local, tiver sido proferida em período de tempo muito além do que a própria lei estabelece, corre sério risco de 
não ser reconhecida como justa, posto que a resolução terá sido proferida com muito atraso em relação aos fatos cotidianos. 
Houve muitas reformas, mas, a cada uma 
delas, depois de uma euforia discursiva inicial, pôde-se perceber que os “remédios” foram claramente insuficientes. De fato, eles chegam a ser quase irrelevantes, pois os 
principais instrumentos à disposição de uma sociedade moderna para garantir os direitos de cidadania são os sistemas legal e judicial, constituídos de forma democrática, 
e todo o aparato institucional a eles associado.
No Brasil, a eficiência do Poder Judiciário não pode ser direta e exclusivamente relacionada à falta de adoção de inúmeras 
reformas legislativas. O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu em seus artigos 12º e 153 a regra ou princípio da ordem cronológica obrigatória para a "fila para 
conclusões" - que consistiria na obediência pelos juízes e tribunais em prolatarem às sentenças ou acórdãos de mérito numa ordem de chegada em seus gabinetes. 
Entretanto, tais dispositivos foram alterados em 2016 (Lei 13 .256/2016) a fim tornar a ordem cronológica apenas preferencial.
O objeto desta pesquisa é a maneira 
como o Poder Judiciário da comarca da capital do Rio de Janeiro processa e julga os litígios civis eletrônicos a fim de identificar quais os fatores que interferem na 
velocidade com que os conflitos são definitivamente resolvidos. 

2.	OBJETIVOS.
O presente projeto de pesquisa possui objetivo de contribuir para a construção e 
consolidação de um programa de pesquisas científicas na área jurídica e econômica que permita aprofundar o conhecimento sobre o efetivo funcionamento das 
instituições sociais e as diversas formas de administração institucional de conflitos através do processo civil. Pretende-se também promover a articulação dos saberes 
teóricos com as práticas e representações dos agentes envolvidos nos diversos espaços de aplicação dos direitos civis e processuais. Esta articulação terá por fim criar ou 
desenvolver mecanismos de conteúdo científico útil e passível de intercâmbio de conhecimento agregado com outros pesquisadores e instituições por meio da realização 
de diagnósticos das práticas sociais. O presente projeto possui ainda objetivos específicos pertinentes à articulação de dados obtidos junto ao Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro a fim de descrever e explicitar os rituais, os discursos, as práticas e representações dos serventuários de justiça que trabalham nos cartórios judiciais na comarca 
da capital do Rio de Janeiro, assim como a análise das categorias nativas e analíticas com que tais práticas se articulam e, de que forma interferem no tempo de duração e 
fluxo dos processos civis eletrônicos. Pretende-se ainda identificar e analisar a aderência subjetiva às normas jurídicas pelos serventuários de justiça e, em especial, a 
aderência aos princípios constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do processo.
Pretende-se ainda a elaboração de análises qualitativas e 
quantitativas acerca dos métodos e fatores de interferências nas diversas formas e velocidades de administração de conflitos realizadas no âmbito dos cartórios civis da 
comarca do Rio de Janeiro.
Com o resultado desta análise objetiva-se a realização de contraste comparativo com as formas e velocidades de administração de conflitos 
existentes em outras instituições nacionais e estrangeiras com atuação na esfera civil, tais como: tribunais judiciais ou administrativos.
Deste modo, pretende-se analisar, 
de forma qualitativa e quantitativa os dados, visando a elaboração de uma base de dados e de indicadores acerca do tema que permita uma análise comparativa do 
sistema de administração de conflitos civis.
3.	METODOLOGIA.
Serão utilizadas metodologias que priorizam o tratamento qualitativo e quantitativo dos dados obtidos, 
buscando-se a utilização dos dois tipos de tratamento da informação. Tem-se como premissa a sistematização quantitativa e a análise qualitativa que se complementam e 
permitem interpretações mais aprofundadas e confiáveis acerca do tema. A abordagem qualitativa permite problematizar e contextualizar as informações quantitativas 
no que concerne à produção e sua utilização, face ao fato que os dados produzidos a partir das técnicas qualitativas, presentes no trabalho empírico de observação de 
campo, somente ganham sentido e relevância quando confrontados com as demandas sociais locais. 
Serão utilizadas metodologias inspiradas na observação direta e 
orientadas pelo método etnográfico.  Pretendo explorar a variável organização e funcionamento do cartório, separando-a do que poderia influenciar o tempo de 
andamento de um processo. Opto por relativizar a importância das regras acerca dos procedimentos processuais para a percepção de diferentes tempos do processo 
(amostras de processos de ritos ordinário). A metodologia aplicada terá caráter predominantemente qualitativo, utilizando o método de inspiração etnográfica com base 
na observação direta ou participante para registro e análise das práticas cartorárias na capital do estado do Rio de Janeiro. Para tanto, pretendo observar como elas se 
dão dentro do cartório e em que medida são determinantes para a velocidade dos processos e sua similitude com tipos ideais e, fundamentalmente, naquilo que 
apresentam de diferente. Portanto, este projeto abrangerá a realização de pesquisa científica, produção e análise de dados empiricamente obtidos e a análise em 
perspectiva comparativa entre os métodos de resolução de conflitos existentes nos cartórios judiciais investigados.

4.	VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.

A 
pesquisa visa analisar os dados obtidos para permitir a submissão dos resultados à financiamento de órgãos de fomento público ou empresas privadas a fim de realizar 
análises das práticas sociais e permitir a interlocução permanente com outros pesquisadores por meio da participação em jornadas e seminários acadêmicos, internos e 
externos à Universidade Estácio de Sá. A interlocução objetiva intercambiar experiências e tecnologias a fim de contribuir para o desenvolvimento científico dos cursos da 
universidade, bem como permitir a articulação dos estudantes da graduação e da pós-graduação interessados em desenvolver os objetos investigados. Esta articulação 
terá por fim criar, participar ou desenvolver eventos científicos específicos tais como Seminários, Jornadas e Encontros. Visa também desenvolver participação em 
coletâneas de artigos científicos a serem publicados em revistas especializadas, digitalizadas ou não, que proporcionem a exposição dos resultados da pesquisa científica 
realizada na Universidade Estácio de Sá. 
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Pesquisa (data a ser definida).
10.	Submissão do presente projeto de pesquisa e de seus resultados à financiamento por órgãos de Fomento ou empresas privadas. 
Março a outubro de 2018.
11.	Sistematização do material coletado. Novembro a dezembro de 2018.
12.	Escrever o texto final. Novembro a dezembro de 
2018.
13.	Apresentação de relatório de todas as Atividades de Pesquisa e de seus resultados por formulário eletrônico. Janeiro de 2019.
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Plano de trabalho vinculado ao curso: Cinema e Audio Visual
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PROJETO: Narrativas e sensorialidade no Cinema Brasileiro Contemporâneo

Cronograma:
1- Leitura e resenhas dos  textos e artigos sobre os filmes das Vanguardas, procurando estabelecer referências dos filmes atuais com os movimentos em suas 
manifestações estéticas. ( Fevereiro, Março).
2- Desenvolver textualmente as relações encontradas entre  os conceitos de temporalidade, imagem dialética e imagem 
construída nos autores Walter Benjamin, Didi- Huberman, Philipe Dubois, Andrea França e André Parente com os estudos atuais. Escrever um artigo sobre o tema. ( Abril , 

Descrição do Plano de Trabalho
Cinema Contemporâneo e Artes Plásticas: narrativas sensoriais, temporalidade e construções cinemáticas.

Introdução


Nesta pesquisa, abordaremos o diálogo entre 
cinema e artes plásticas em alguns filmes brasileiros recentes, em uma tentativa de compreensão da convergência de linguagens na realização de  suas narrativas . Ao  
apresentar imagens construídas por intervenções de fotografias, vídeo-arte e performances, eles estendem a temporalidade fílmica, propondo experiências que  diferem 
de um cinema  que "conta histórias". Percebe-se que ao deslocarem a centralidade da interpretação em busca de relações de sentido, este tipo de cinema afirma a 
intensidade e apreensão corporal dos fenômenos, produzindo outros modos de ver por meio da própria temporalidade fílmica. Ao estender o campo cinematográfico em 
seu interior, isto é, dentro do próprio filme, propõem experiências sensoriais ao espectador a partir de uma relação de sensibilidade com as próprias imagens. 

A 
cineasta Paula Gaitan realiza em seus filmes paisagens  por meio de construções com a fotografia e a video arte,  evidenciando a presença simultânea de passado e 
presente, vivido e imaginado, como no filme "Diário de Sintra"(2010)  no qual  ela narra seu  retorno a um lugar em que viveu com seu então marido Glauber Rocha. 
Neste filme,  vemos fotos de  Glauber,  penduradas nos galhos de uma árvore e também  uma fotografia do cineasta em meio às ondas, sobre a qual em voz off diz: “Do 
oceano, entra em cena uma miragem”. Julia Murat, em seu primeiro filme “Histórias que só existem quando lembradas” (2011), utiliza  imagens produzidas por meio de  
pin-hole, utilizando assim uma técnica artesanal inserida no contexto de um filme  digital,  enfatizando que além da cena ou do retrato, uma foto registra  a  própria 
inscrição do tempo. A imagem de uma personagem idosa projetada sobre um muro com fungos, é  uma inscrição cinemática na qual o tempo é o protagonista. Em filme 
recente “Pendular” (2017), a cineasta  entrelaça o vídeo e a dança, assim como a performance e as artes plásticas, construindo uma narrativa. Inspirada em uma 
performance de Marina Abramovich e seu companheiro Ulay, o filme tem como tema a busca do equilíbrio em uma relação amorosa. Para acentuar a temática, foram 
realizadas esculturas que adquirem papel de personagens no filme. A obras, exibidas recentemente no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, juntamente com 
algumas partes isoladas do filme expostas em led  que dialogam com a vídeo arte, intensificam  sensações  do equilíbrio oscilante e dos vazios  entre os  personagens 
apresentados no filme. Petra Costa, no filme "Elena" ( 2012) ao tentar reconstruir a imagem de sua irmã que morreu, apresenta por meio de videos e fotos desfocados 
uma memória    fugidia. Através de imagens impressionistas em suas   cores e luzes, realiza  um filme por meio de texturas e imagens abstratas. O cineasta Joel Pizzini, 
desenvolve uma trilogia de filmes ensaio realizando um mergulho no imaginário nipo-brasileiro  na interface entre dança e cinema num arranjo poético  de luzes, 
sombras, formas, gestos, sons  e extáticos com movimentos. Em Elogio da Sombra (2016), Elogio da Luz (2004) e Elogio da Graça (2011), a hibridação entre imagens 
documentais e abstratas, produzem uma sensorialidade que traduz os aspectos artísticos e sociais desta cultura.

Verifica-se nesses filmes a presença de imagens que, 
em sua construção plástica e afetiva dos corpos, luzes, paisagens e formas conduzem novos processos de subjetivação suscitados pelo percurso. Por meio de narrativas 
sensoriais, eles propõem  experiências no ato de ver e perceber o cinema, adquirindo  importância na atualidade do cinema brasileiro atual.

Objetivos: Traçar um 
panorama audiovisual brasileiro atual que se destaca pela experimentação de linguagens,  em uma  convergência entre cinema e artes plásticas. Por meio de análise 
teórica e crítica da produção fílmica selecionada, verificaremos  como tais contaminações permitem a desconstrução  da idéia do cinema como representação. Percebe-se 
nas citadas obras áudio visuais, que a narrativa é suspensa e/ou interrompida, deixando atravessar em tais brechas  temporalidades múltiplas e anacrônicas através de 
descontinuidades, exigindo a constante reformulação de nossos conceitos estéticos. Tais experiências serão aqui problematizadas no que ela realizam neste espaço entre- 
imagens, construções com fotografias, vídeo-arte, esculturas e performances, em uma hibridação de linguagens, como expressão artística e cinemática.

Tendo como 
referência os estudos atuais de Teoria da Imagem, principalmente os de Jacques Aumont, Georges Didi-Huberman (2014) e Philipe Dubois, que ao dialogar com Walter 
Benjamin  sugerem que a imagem deflagra diversos presentes, revelando a memória que traz consigo e  continuará a atravessar outros presentes, destacaremos o que na 
concepção de imagem dialética, apontada  por Walter Benjamin (2002), as imagens enquanto históricas, ao manifestarem sua legibilidade, tornam explícitas as 
ambigüidades que as constituem no encontro com o “agora”, com o vivido. Para Benjamin, é no agora, no relampejar do instante, que a sincronicidade das imagens com 
o tempo vivido se manifesta, sendo necessário, descobri-las, coletá-las na memória material, pessoal e coletiva, identificando as relações que façam emergir seu caráter 
dialético em consonância com uma época.
 Considerando  que,  sempre ao olhar uma imagem significa estar diante do tempo, visa-se  aqui perceber os deslocamentos 
que refazem paisagens e gestos evidenciando zonas de temporalidades, colocando em cena novos modos de ver e perceber o cinema e a cultura atual em suas formas 
expressivas.

Resultados Esperados: Incentivar  a pesquisa, produção e realização de filmes  dentro do curso de Cinema da Estácio, por meio da disseminação do digital, 
onde  este possibilita novos paradigmas para a produção de novas obras, assim como para a difusão das mesmas, permitindo também a realização de  vídeo mais baratas. 
Destacar na pesquisa e nas aulas  que as novas tecnologias da imagem contribuíram para a interlocução entre pintura, cinema, fotografia e vídeo que também passaram a 
dialogar com essas modalidades de imagem, presentes nas instalações com fotografias e com o vídeo e reconfigurando o campo cinematográfico. Estimular um tipo de 
reflexão que contenha as relações desenvolvidas na pesquisa, enfatizando para os alunos a importância das mudanças presentes no século XXI, quando surgiu um cinema 
que dialoga com o documentário e com a videoarte, em uma relação de cumplicidade entre  estética, criação e  vida.  		Metodologia:	1 – Contextualizar a relação entre 
cinema e arte, em uma abordagem histórica, tendo como referencia a modernidade e os filmes das vanguardas, como o cinema de Hans Richter, Marcel Duchamp, 
Salvador Dali, Lèger, entre outros. Para tal, iremos utilizar como referencia os estudos de Ismail Xavier, Philippe-Alain Michaud , François Albera e Nicole Brennez , no que 
estes problematizam a questão das vanguardas e da sensorialidade. 

2- Compreender os aspectos sensoriais presentes em temporalidades fílmicas e seus efeitos 
consequentes nas narrativas. Para isso serão utilizados as abordagens teóricas e críticas sobre tempo e imagem de Walter Benjamin, Gilles Deleuze, Jacques Aumont, Didi- 
Huberman, Philipe Dubois, Andrea França e André Parente, entre outros, que problematizam este encontro. A partir da leitura destes autores, desenvolveremos os 
conceitos de  narrativas sensoriais, averiguando as construções imagéticas presentes na temporalidade fílmica. 

3- Analisar filmes atuais que trabalham com esta 
temática, destacando sua repercussão na crítica, em uma tentativa  de  compreensão de tais linguagens. Serão estudados os filmes “Manifesto” de Julian Rosefeldt 
(2015), o qual resulta de uma transposição de uma instalação do artista alemão, exibida em Berlin e Nova York. A obra reune 13 vídeos performances protagonizados pela 
atriz Cate Blanchett, apresentados em espaços expositivos. Na adaptação para o cinema, o artista ajustou o dispositivo para uma ordem alternada, com trechos de uma 
sequencia intercalando-se a outra, mantendo o principio de simultaneidade, caracterizando assim a idéia de uma narrativa como uma constelação.  Ao transitar entre 
instalações e vídeo arte, o diretor tailandês Apichatpong, encontra nas extensões temporais um modo expressivo de narrar histórias tradicionais, imbricando por meio das 
novas tecnologias passado e presente. Também serão estudados,  filmes de Abbas Kiarostami e Jean Luc Godard, no que estes realizam hibridações entre cinema e arte 
por meio da sensorialidade, expandindo a forma cinema. 

4- A partir do entendimento dos conceitos estudados nos textos de referência e da verificação de sua 
pertinência em reflexões sobre o cinema dos diretores acima relacionados, analisaremos as imagens construídas pela convergência das diversas artes e linguagens áudio 
visuais e suas consequentes sensações, nos filmes dos cineastas brasileiros  aqui relacionados ( Paula Gaítan, Julia Murat, Joel Pizzini,  Petra Costa, entre outros).

5- 
Discorrer textualmente sobre as novas percepções presentes neste tipo de narrativa, compreendendo assim a importância deste tipo de cinema como experiência na 
contemporaneidade. 

6- Conclusão do projeto. Redação final.
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Viabilidade Técnica e Econômica: A pesquisa será desenvolvida de modo  teórico e crítico,  para estudo, análise e escritura sobre os filmes, sem necessitar de 
utilização de materiais técnicos.
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Maio).
3-  A partir do desenvolvimento dos conceitos, propomos reunir e analisar filmes mundiais  recentes  em que  se apresentem  estas relações, identificando as 
mudanças no campo cinematográfico. ( Abbas Kiarostami, Jean Luc Godard, Apichatpong ( Junho, Julho ).
4- Reunir e analisar filmes brasileiros recentes que possuem tais 
características, compreendendo sua importância no cenário nacional. Escrever um artigo sobre este assunto. (Paula Gaítan, Julia Murat, Joel Pizzini,  Petra Costa, entre 
outros ).( Agosto, Setembro, Outubro). ( Escrever um artigo sobre o tema)
5- Desenvolver textualmente considerações que emergem nestas narrativas sensoriais, visando 
destacar a idéia de construção e experiência, considerando os conceitos e a produção fílmica recente.  Refletir sobre sua importância no cinema brasileiro atual. ( 
Novembro, Dezembro).
6- Redação Final do projeto. ( Janeiro)
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PESQUISADOR(A): Elis Crokidakis Castro
Plano de trabalho vinculado ao curso: Cinema

@: eliscrokidakis@yahoo.it

PROJETO:  A cidade ou sua memória  e o  cinema: uma leitura das cidades através dos filmes e seus cineastas  

Cronograma:
Etapa 1-(fevereiro 2018 a maio 2018) Garimpo do material, pesquisa física dos filmes, isto é, buscar as cópias e assistir aos filmes. Também selecionar material 
bibliográfico com leitura. Etapa 2-.(junho a setembro 2018) Redação de ensaios, em paralelo à pesquisa dos filmes e leituras faremos a escritura de ensaios – nesta etapa 
se dará a escrita de artigos para revistas e congressos que se realizam de julho a outubro. Entre eles, destaca-se o Seminário de Pesquisa da Estácio. Mensalmente, a partir 
de março de 2018, será elaborado o relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa relativo ao mês anterior. Etapa 3- ( outubro a novembro)Encaminhamento 
dos textos para revistas e apresentação nos eventos. Pedido de fomento a pesquisa( Faperj, Cnpq, Capes) Etapa 4- (novembro 2018) Montagem da jornada Cinema e a 

Descrição do Plano de Trabalho


O cinema, a cidade e a  memória	 Epígrafie:“O que amo na minha cidade é o rastro que ela  deixou no tempo”. Emil de Castro.	Em 1895 nasce o cinematógrafo dos 
irmãos Lumierè e junto com ele também o crescimento urbano alcança índices nunca vistos. A grande transformação das cidades no fim do século XIX é acompanhada 
pelos primeiros registros de imagem e  movimento conforme nos fala Bem Singer no texto “Modernidade Hiper-estímulo e o início do sensacionalismo” ,do Livro “O 
cinema e a invenção da vida moderna”, dessa  forma,  “O cinema alimentou as cidades e alimentou-se delas”.	 Desde os primeiros filmes como a “Chegada do trem na 
estação” e a “Saída da fábrica” o cinema serviu principalmente para registrar a vida na cidade, nas fábricas, com a modernidade chegando e mudando a vida das pessoas 
e  suas formas de agir, seus costumes. 
Posteriormente,ao longo de todo século XX os filmes foram os responsáveis  não só por  ditar os costumes, mas também por 
retratar a arquitetura das cidades e o uso que as pessoas faziam desta.
Nesse contexto temos não só as cidades mais famosas: a Paris de Godard, a Nova York de Woody 
Allen, a Berlin de Wim Wenders, a Roma de Fellini e o Porto de Manoel de Oliveira, mais muitas outras cidades que  foram eternizadas nas telonas.
Como nas outras 
cidades, no Rio de Janeiro, as primeiras salas de atualidades  onde os filmes foram exibidos ocupavam o centro da cidade,  que havia sido reformado por Pereira 
Passos(BECHIMOL, J L. “Pereira Passos: um Haussmann tropical”, e também ali acontecem muitas filmagens,principalmente depois da abertura da Avenida Central(hoje 
Rio Branco) que no  final concentrava o  maior número de  cinemas do Brasil,  a Cinelândia. 
Mas se o espaço para o ritual cinematográfico marcava a cidade, os filmes 
também seriam o seu reflexo, trariam em suas cenas o retrato da cidade  e suas formas. Falo aqui não só de uma cinema que usa o espaço  da  cidade como cenário como 
também  daqueles que recriam em estúdio as cidades imaginadas dos cineastas.
Em nossa pesquisa atual, a cidade da realidade e da imaginação de Manoel de Oliveira é 
o Porto, filmado em muitas de suas criações  documentais desde “Douro Faina Fluvial”,  “O Pintor e a cidade”, “Porto da minha infância” e mesmo na ficção de “Aniki 
Bobó”  a cidade querida  é o cenário para atuação de seus personagens, quando ela mesma não o é .	Assim, podemos dizer que  é a cidade real e a cidade da memória,  
que aparecem nas criações  tanto de Manoel de Oliveira quanto de  outros cineastas e escritores, num misto de  imaginação e realidade permeada pelo crivo da memória 
o que vai aparecer em toda história do cinema.	Para Ítalo Calvino no seu "Cidades Invisíveis", “a cidade não é feita apenas de seu espaço físico mas das relações entre as 
medidas de seu espaço e os acontecimentos de seu passado”(1991,p.14), e assim enxergaremos nosso novo objeto de estudo, a  cidade, a memória e o cinema.	Autores 
como HUYSSEN, Andrea no seu “Seduzidos pela memória”, Rossi, Aldo “Arquitetura da cidade”, CANCLINI, no  “Consumidores e Cidadãos”, SARLO, Beatriz, “ Cenas da 
vida Pós-moderna”e ainda outros que falem sobre a memória e cidade serão aqui relidos à luz de uma filmografia  escolhida para  análise, com o objetivo de   estabelecer 
as intrínsecas relações desse espaço físico com o espaço afetivo da memória e pontuar isso através do cinema. Filmes e textos que nos façam entender  esse  
imbricamento, essa relação harmoniosa algumas  vezes e  de saudade e destruição em outras. Isso porque no universo do estudo da memória através do cinema nos 
deparamos muitas vezes com imagens de  cidades que não existem mais, já que com um pouco mais de um século, tempo do cinema, as transformações urbanas foram 
imensas, por mais dolorosas que  possam ser, pois essa é  a ordem que o progresso nos impõe. E diante disso, nos cabe através do cinema, olhar muitas vezes uma cidade 
que já não existe, que ficou apenas na película e na memória do espectador.
A destruição das cidades se devem a vários fatores, novas vias e ruas que precisam ser 
abertas, remodelações arquitetônicas que a população ou a especulação imobiliária exigem ou terremotos e catástrofes  naturais. 
Para cada  uma das  formas de 
destruição, teremos  posicionamentos distintos: pequenas vilas medievais na Itália, por exemplo, serão  reconstruídas nos moldes antigos, o que já não ocorre com a 
destruição ocasionada pelo progresso, que apaga a memória da  arquitetura local, criando novos espaços ou plantando vazios espaciais em meio a cidade, como o caso  
do Palácio Monroe, caso do filme “Crônica da  destruição”.   	Sem dúvidas, que reconstruir ou destruir, no mesmo lugar, ou não, dependerá sempre de uma vontade 
política e da importância  do lugar para a história.
No entanto, aquilo que a memória e o cinema constroem com base no espaço da cidade, se eterniza.
A cidade da 
memória é aquela que criamos a partir de nossa  vivência  e que se mistura muitas vezes com a  imagem do cinema e da fotografia. Essas cidades, como um cartão postal, 
refletem não só a si mesmas como também às pessoas que nelas habitam e por vezes são elas os verdadeiros personagens das histórias, as imagens da poesia e da real 
necessidade de uma criação artística.         
Na pós-modernidade a cidade todavia não perde seu foco de discussão, pelo contrário, cresce a passos largos a pesquisa que 
visa mergulhar nesse universo do encanto de tantos artistas, historiadores e teóricos. Desde Baudelaire que eterniza  Paris na sua poesia, passando  por Walter 
Benjamin,“Paris capital do século XIX”,  que como Baudelaire flana nas galerias parisienses ou Marshall  Bermam, “Tudo que é solido desmancha no ar”, que analisa 
sociologicamente o papel desse espaço no fim do século XIX , é  descrito pelo relato escrito. Mas com a chegada do cinema o relato das cidades passou a ser fílmico e 
cinematograficamente temos  Walter Ruttmann na sua “Sinfonia da cidade”, filme  que serve de inspiração a todos os cineastas da década de 30, ou “Metrópolis” de Fritz 
Lang,  até a Nouvelle Vague em  60  e o  cinema marginal do fim da  mesma  década  até  cinema pós-moderno com suas periferias, só para citar alguns. Ou seja, a cidade 
como foco, em qual direção for  sua  tomada ou vista, como objeto da representação ou como apenas espaço que comporta a vida dos personagens é o que importará 
.
Assim a cidade acompanha o cinema  e é acompanhada por ele, sendo esse o  foco de nosso projeto que tem como objetivo o estabelecimento das relações intrínsecas 
entre espaço físico com o espaço afetivo da memória sendo  isso pontuado através do cinema. Na prática metodologicamente  faremos uma  análise dos filmes que  
apresentam as cidades ou suas memórias com as representações que essas imagens sugerem,    faremos um estudo da presença  da cidade na filmografia de alguns 
cineastas da cinematografia  mundial e brasileira,  a saber: "Roma" de Fellini, "Viagem a Tóquio" de Ozu, "Para sempre Helsink"de Peter Von Bagh, "Taxi Driver" de 
Scorsese, "London"  de Patrick Keiler, "Manhatan" de Wood Allen, "A grande cidade" de Saryajit Ray,  "A cidade é uma só?" e "Branco sai preto" fica de Adirley 
Queirós,"Paris visto por", "Los Angeles Plays it self", "Porto da minha infância" de Manoel de Oliveira e "Brasília, contradições de uma cidade nova" de  Joaquim Pedro de 
Andrade e muitos outros, num universo de mais ou menos, 20 filmes.
Na primeira etapa (fevereiro 2018 a maio 2018) buscaremos os filmes e assistiremos fazendo  
anotações. Também nesse período faremos a leitura bibliográfica sugerida, que já se iniciou mesmo antes desse projeto. Na segunda etapa (junho 2018-setembro 2018) 
faremos a análise das obras com respaldo da bibliografia, nessa fase também será possível já escrever sobre o assunto para participação em congressos  e em revistas 
científicas. Na terceira etapa de (outubro 2018 a novembro 2018 ) fecharemos os textos escritos com conclusões da pesquisa e na quarta etapa (  faremos uma jornada de 
filmes(novembro 2018) no campus João Uchoa e Tom Jobim da Universidade Estácio de Sá, tal cineclube é ligado a faculdade de cinema e ali cumpriremos  parte do 
trabalho de  divulgação da pesquisa. Na quinta etapa- (Dezembro/ janeiro de 2019) Elaboração de relatório final para finalização do trabalho. Dependendo do material 
coletado poderemos ir escrevendo artigos junto com o que  formos analisando e com as chamadas das revistas científicas. 
Resultados esperados: Através desse trabalho 
poderemos melhor conhecer a  relação entre o espaço da cidade e o cinema, com uma intermediação da memória. São recentes os estudos sobre esse tema que 
relaciona o cinema com a cidade, embora seja farta  bibliografia sobre  cidades e espaço, sendo ainda alvo de pesquisa a filmografia sobre o tema. Também esperamos 
fazer nossos alunos conhecerem um pouco mais sobre o tema que transita num universo interdisciplinar. Também a evolução da linguagem cinematográfica será 
estudada para se analisar a utilização das câmeras nesses espaços externos. Esperamos que o trabalho incentive nossos alunos a buscar algo diferente como objeto de 
suas monografias, também o material produzido servirá como material de estudo. Esperamos ainda a publicação dos resultados do trabalho em revistas científicas e de 
cinema. Viabilidade econômica: Todas as atividades necessárias para o trabalho são viáveis em termos de custo. A busca de filmes e bibliografias encontra na internet um 
grande facilitador para o trabalho, muitos textos sobre cidades já são de nosso interesse e  posse. Os filmes podem ser conseguidos em algumas cinematecas do Rio de 
Janeiro e em site de dowloads de filmes. Outro material seria papel, tinta para a escritura e também as taxas para participar de congressos e simpósios no Brasil. Dessa 
forma, cremos que o dinheiro disponibilizado para a bolsa seria suficiente para o trabalho de um ano, conforme cronograma.
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cidade Campus Tom Jobim e  Uchôa ( exibição de filmes e debates com o público). Produção final de texto .Etapa 5- (Dezembro/ janeiro de 2019) Elaboração de relatório 
final para finalização do trabalho. Dependendo do material coletado em cada etapa poderemos ir escrevendo artigos junto com o que  formos analisando. 
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PESQUISADOR(A): Francisco Carlos Malta
Plano de trabalho vinculado ao curso: Cinema 

@: chicomalta@gmail.com

PROJETO: O AUTOR EM CENA: a cinebiografia de Machado de Assis

Cronograma:
Fevereiro de 2018
- Visita a Academia Brasileira de Letras. 
- Leitura da obra: PEREIRA, Lúcia Miguel. Machado de Assis. (Estudo crítico e biográfico). Belo Horizonte / São 
Paulo: Itatiaia / EDUSP, 1988. 
- Fichamento ou resumo deste livro. 
Março -2018
Leitura das obras:
- FILHO, Luís Viana. A vida de Machado de Assis. Porto: Livraria 
Chardon, 1984. GRIECO, Agripino. Machado de Assis. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1959. 
- MAGALHÃES JÚNIOR, Raimundo. Vida e obra de Machado de 
Assis. 4 volumes. Rio de Janeiro: Record, 2008. 
- Fichamento ou resumo destes livros. 
Abril de 2018

- Leitura da obra: ROCHA, João Cesar de Castro. Machado de 
Assis: por uma poética da emulação. 1ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.
- Entrevista com autor do livro João Cesar de Castro Rocha.
- Fichamento ou 
resumo deste livro. 

Maio de 2018
Leitura das obras:
- PIZA, Daniel. Machado de Assis. Um gênio brasileiro. São Paulo: Imprensa Oficial, 2005. 
- PONTES, Eloy. A vida 
contraditória de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1939. 
- Fichamento ou resumo destes livros. 

Junho de 2018
- Redigir artigo com os 
elementos da pesquisa para publicação. 
Julho 2018
Leitura da obra:
WERNECK, Maria Helena. O homem encadernado. Machado de Assis na escrita das biografias. Rio 
de Janeiro: EDUERJ, 1996.
- Fichamento ou resumo deste livro 
Agosto de 2018
-SANTIAGO, Silviano. Machado. São Paulo. Companhia das Letras,2016.
-Entrevista com 

Descrição do Plano de Trabalho
O AUTOR EM CENA: a cinebiografia de Machado de Assis
Introdução
O nome Machado de Assis refere-se a um dos mais expressivos autores da Língua portuguesa. 
Fundador da Academia Brasileira de Letras, tornou-se também um personagem que desperta a curiosidade sobre sua vida e obra. Decifrar o homem Machado exige uma 
pesquisa minuciosa do contexto de uma época e seus desdobramentos. A maestria de sua escrita abre caminhos para um debate em torno da lenda em que se tornou o 
próprio autor: um personagem complexo e cheio de camadas.
O processo do ato de criação pressupõe uma linha tênue entre criador e criatura, o que às vezes se 
confunde e torna-se lugar comum buscar um entendimento da vida do autor pelo viés dos personagens escritos. Machado de Assis é a referência máxima da literatura 
brasileira, onde construiu tramas que estão ligadas a todos os arquétipos universais. O autor teve o merecido reconhecimento em vida e já ganhou inúmeras análises de 
suas obras, assim como diferentes biografias. As construções literárias em Machado de Assis apostam em temas, e não de uma forma simplista. Mais do que isso, a linha 
narrativa alcança um outro patamar, diferenciado de seus contemporâneos. 
	A proposta desta pesquisa é investigar a vida do autor Machado de Assis para transformar 
em um argumento de cinema e posteriormente levar ao órgão de fomento ao audiovisual e propor um desenvolvimento de roteiro. Machado de Assis, este expressivo 
nome da nossa literatura nunca ganhou uma versão para o cinema. São inúmeras biografias a seu respeito e diferentes estudos. Portanto, o momento é propicio a levar 
para as telas a história deste homem que é um exemplo de superação.
Machado é um escritor multifacetado e dono absoluto do seu ofício. Um homem com profundo 
conhecimento de sua sociedade e país. Em sua escrita perpassa os questionamentos da natureza humana. A narrativa machadiana em nada preza o regionalismo e não há 
nenhum demérito nisso.  É possível amarrar as pontas de um escritor do século XIX com um escritor do século XXI? Transfiguração? Romance, ou apenas ficção crítica? 
São muitos os caminhos permitidos em uma cinebiografia.
Objetivos
Refletir sobre a escrita de roteiro cine biográfico.
Propor elementos para construção de uma 
cinebiografia de Machado de Assis.

Analisar obras do autor e procurar elementos autobiográficos.
Realizar leituras das biografias de Machado de Assis.
Redigir um 
argumento que posteriormente possa servir como base para realização de um roteiro sobre a vida de Machado de Assis.

Metodologia
Para este trabalho é essencial a 
leitura das diferentes obras lançadas a respeito de Machado de Assis. Faz-se necessário elencar as principais biografias, assim como um fichamento de suas obras, 
documentários que já foram realizados a respeito do autor e ainda artigos publicados no exterior sobre de Machado de Assis. É fundamental visitar a Academia Brasileira 
de Letras, assim como locais que eram frequentados pelo escritor, tais como Real Gabinete Português e Confeitaria Colombo.

Primeira etapa- investigando a 
origem

De origem humilde, o homem Machado de Assis nasceu no Morro da Providência, antigo Morro do Livramento, em 21 de junho de 1839, vindo a falecer em 29 
de setembro de 1908, ou seja, a época em que viveu enfrentou um período de transição do próprio país. Tal período é elemento importante de ser observado, visto que 
essa contextualização política e econômica perpassa em sua obra, mas não de uma maneira didática, uma vez que sua escrita era muito sofisticada para ocasião, assim 
como para seus colegas letrados. Durante seus 69 anos, muito do que viveu provocou repulsa em seus inimigos, nem sempre declarados.
Machado não teve uma 
formação como outros escritores. Seus estudos se deram de forma irregular. Não obstante, sua história de superação é digna de um personagem de folhetim, com todas 
as camadas e pontos de virada. Nasceu filho de uma lavadeira açoriana e um pintor mulato, órfão muito cedo foi criado pela madrasta, o qual abandonou tão logo tornou-
se adolescente, em uma tentativa de romper com o passado, como esclareceu Lucia Miguel Pereira (1988), ainda fundou uma academia de letras e enfrentou questões 
como a escravidão e divisão de terras. São muitos os pontos que tornam Machado um personagem difícil em sua construção. Se o folhetim exige mais do que uma 
jornada para um herói seguir, o que dizer do homem que foi acusado de esquecer os negros, sendo ele um descendente, e que vivenciou um romance com uma mulher 
portuguesa de meia idade, tabu para os preceitos da época. Romance ou folhetim? Nem um e nem outro, os caminhos da arte também podem imitar os caminhos da vida 
neste personagem enigmático.
Para alguns estudiosos, como Lucia Miguel Pereira, a história de Machado se dá em uma linha vertical, o qual o mesmo possui um 
objetivo e quer se ascender socialmente. Em acordo com essa leitura de Lucia Miguel Pereira e tendo o mesmo como um personagem de trajetória. Para Vogler (2006, 
p.72), “toda boa história é um reflexo da história humana total, da condição humana universal de nascer neste mundo, crescer, aprender, lutar para se tornar um 
indivíduo, e morrer”. Ainda segundo Vogler, as histórias podem ser lidas com metáforas da condição humana geral, com personagens que incorporam qualidades 
universais arquetípicas, compreensíveis para o grupo, assim como para o indivíduo.
Essa origem humilde traz com o menino machado a garra de vencer. Segundo Alfredo 
Bosi (2006, p.174), “aprendidas as primeiras letras numa escola pública, recebeu aulas de francês e de latim de um padre amigo, Silveira Sarmento, mas foi como 
autodidata que construiu sua vasta cultura literária que incluía autores menos lidos no tempo, como Swift, Sterne e Leopardi. A pesquisa de Lucia Miguel Pereira acresce 
essa informação: “Através do forneiro há de ter penetrado na família de M. Gallot, pois, já velho contava que praticara francês na casa de uma família que frequentara 
assiduamente, obrigando-se a lá ir sempre, não pelo prazer da companhia, mas para apanhar uma boa pronúncia.” (PEREIRA, 1988, p.43)	Já ciente e consciente da sua 
condição, Machado se emprega na editora de Paula Brito como tipógrafo, onde, por intermédio do mesmo, conheceu muita gente influente e publicou seu primeiro 
poema. Essa ligação, como observa Jean Michel Massa, se deu também pela origem e pela cor. “Francisco de Paula Brito, mulato saído de um meio bastante humilde de 
artesãos, era homem que se fizera por si mesmo. Aprendera o ofício de tipógrafo na Imprensa Nacional” (MASSA, 2008, p. 84). De certo nestas ocasiões, e pelo senso de 
observação que o acompanhava, ali já podia perceber nitidamente os papéis que cada indivíduo desempenhava na sociedade. O poder, o dinheiro, a influência política, 
são alguns dos elementos que podemos elencar nesta construção e, como já diz a própria escrita machadiana (ASSIS, 2003, p.148), “hás de reconhecer que uma estava 
dentro da outra, como a fruta dentro da casca”. O Machado maduro já estava presente naquele adolescente visionário e sem nenhum recurso.	A ideia neste projeto é 
fundamentar a pesquisa para posteriormente escrever o argumento do roteiro cinematográfico, o que deve ser feito entre 20 a 30 páginas. Como exemplificação do que 
pretendo trabalhar na redação, cito os filmes: Piaf-um hino ao amor (2007) e Elis sobre Elis Regina) 2016. Como título provisório para o filme Um homem de 
palavra.
Abaixo algumas obras já elencadas para o início do trabalho.
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Viabilidade técnica e econômica 
Todas as despesas 
irão correr por conta do pesquisador, tais como deslocamentos, compra de livros, visitas aos locais necessários, compra de material e manutenção de notebook para o 
desenvolvimento deste trabalho, assim como registro do argumento na Biblioteca Nacional.

Resultados esperados
Ao final da pesquisa, espera-se um material rico de 
informações e principalmente que o argumento escrito com base nesta pesquisa, possa resultar em uma etapa posterior em um roteiro de cinema. Machado de Assis que 
nos brindou com tantas histórias merece ter sua própria história retratada na grande tela e por que não o apresentar ao mundo como um brasileiro vencedor. A ideia de 
escrever este argumento e posteriormente transformá-lo em um filme vem da minha experiência com o cinema, seja como roteirista ou diretor e também com a carreira 
de professor universitário, onde leciono nas áreas afins. Somando-se a isso a indústria nacional vem um crescente crescimento, mas carente de histórias que valorizam a 
nossa cultura. Acredito que temos muito o que contar, além das excelentes comédias de entretenimento.
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autor Silviano Santiago
-Fichamento ou resumo deste livro 
Setembro de 2018
Leitura da obra:
-MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Obras completas. 4 volumes. São 
Paulo: Editora Nova Aguilar, 2015.
- Fichamento ou resumo deste livro.
Outubro de 2018
- PUJOL, Alfredo. Machado de Assis. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de 
Letras, 2007. 
- Fichamento ou resumo deste livro 
Novembro de 2018
- Com base nas leituras realizadas traçar um recorte para contar a história de Machado de Assis.
- 
Pensar a divisão de atos e contexto histórico.
Dezembro de 2018
Desenvolver o perfil das personagens.
Janeiro de 2019
- Desenvolver a storyline.
- Desenvolver o 
argumento do filme para posteriormente roteirizar. 
- Revisar o argumento e desenvolver a escaleta para o roteiro do filme.
- Registrar na Biblioteca Nacional
- Entregar 
o argumento entre 20 a 30 páginas. 
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PESQUISADOR(A): Marco Aurelio Reis
Plano de trabalho vinculado ao curso: Jornalismo

@: mreis1968@gmail.com

PROJETO: “Novas funções e competências no telejornalismo brasileiro diante das redes sociais digitais, da TV digital e dos demais avanços 
tecnológicos do setor”

Descrição do Plano de Trabalho
“Novas funções e competências no telejornalismo brasileiro diante das redes sociais digitais, da TV digital e dos demais avanços tecnológicos do setor”		INTRODUÇÃO	O 
telejornalismo brasileiro vem passando ao longo dos últimos anos por profundas transformações: apresentadores não ficam somente sentados nas bancadas, há diálogos 
entre apresentadores e repórteres ao vivo em outras praças simulando na tela estar um do lado do outro, bastidores dos telejornais são publicados nas redes sociais 
digitais e textos mais leves e menos objetivos, com uso de BGs e outros recursos antes pouco comuns, passaram a integrar o noticiário rotineiramente.  Tal cenário do 
telejornalismo vem sendo compreendido dentro do conceito midiatização. 
Construído por PICCININ e SOSTER (2012), o conceito midiatização no telejornalismo 
compreende um novo lugar das mídias. Ou seja, pressupõe que os meios de comunicação audiovisuais tradicionais estão sendo adaptados a novos formatos, muitas vezes 
integrados, para que saciem as necessidades de seu público sem que este precise migrar de uma mídia para outra. Segundo outro artigo de PICCININ e SOSTER (2010), o 
telejornal em especial vem passando por metamorfoses em seu sentido e conceito. Ou seja, a midiatização obrigou o jornalismo televisivo a alterar sua linguagem, modo 
de produção e práticas, resultando em uma configuração nova, “por vezes distanciada do que originalmente vem se reconhecendo como marcas específicas do jornal da 
televisão ao longo de seus 60 anos”. (SOSTER; PICCININ, 2010, p. 120). 	Dentre as mudanças no meio televisão e no telejornalismo em particular, SOSTER  (2009) cita: 



1)	Autorreferencialidade: aposta na exibição dos bastidores da produção do telejornal nas redes sociais digitais e até no cenário, afinal, desde 2000 em ação considerada 
pioneira a bancada isolada de apresentação do Jornal Nacional da TV Globo, telejornal de maior audiência, ganhou como cenário de fundo a própria redação. Tal 
alteração também atende à necessidade do telejornal reafirmar seu lugar como espaço real da experiência social “simulando o acesso direto da audiência não apenas aos 
estúdios e às equipes de repórteres e cinegrafistas, mas à própria realidade, constituída por uma narrativa tecnicamente naturalizada” (BECKER; TEIXEIRA, 2009, p. 235). 


2)	Correferencialidade: Conceito derivado da Linguística, na produção do telejornal correferencialidade explica fatos como repórteres de emissoras de rádio entrando no 
noticiário da TV e vice-versa, como é rotineiro no noticiário em rede da Band, por exemplo. “As pautas, reportagens, grandes coberturas partem da instância jornal 
impresso, rádio, TV, ou web e alcançam os outros dispositivos midiáticos, criando uma circularidade contínua de retornos discursivos dentro do sistema”. (PICCININ; 
SOSTER, 2012, p.124)
3)	Descentralização: O acesso crescente das redes digitais por smartphones e tablets levam os telejornais para o Facebook, o Youtube, o Instagram 
e o Twitter, de modo a irem ao encontro desse público, repercutindo na produção que tem de pensar nos formatos e formas de deslizamento para essas redes e esses 
meios. “Em razão disso, a descentralização do jornalismo midiatizado manifesta-se nas novas maneiras de relacionamento entre o mundo da produção, a entrega dos 
conteúdos do telejornal e suas audiências.” (SOSTER; PICCININ, 2012, p. 128). É a quebra da hierarquia entre as mídias, que passam a atuar em um sistema 
rizomático.	4)	Dialogia: “Um diálogo entre a vida real e a virtual capaz de dar ao público a sensação de plenitude em frente a uma tela”. É assim que SOSTER (2012) 
define dialogia, conceito que abrange a atual relação dos telejornais com o público. Em um contexto mais específico do jornalismo o pesquisador Demétrio Soster 
defende ainda que a dialogia “se estabelece quando o sistema jornalístico dialoga com outros sistemas por meio do acoplamento estrutural, transformando e sendo 
transformado nesse movimento” Assim, na dialogia da virtualidade (LEVY, 2010) o público do telejornal tem potencial de tornar-se coprodutor do noticiário e o telejornal 
e seus profissionais certificadores (REIS, 2015) desse conteúdo compartilhado pelos meios digitais.

Neste contexto, o presente projeto de pesquisa volta seu olhar para o 
profissional conteudista do telejornal. Diante da convergência midiática, que consiste em transmitir estas notícias o tempo todo, de qualquer lugar, em diferentes tipos 
linguísticos, o telejornalista precisa dominar os diferentes meios vinculados ao seu empregador. A partir do momento que o fato ocorre, este deve ser levado ao público 
por diferentes meios, cada um com uma linguagem e formato específicos, os quais exigem técnica e agilidade. Assim despontaram nas redações repórteres abelhas ou 
vídeorepórteres, expressões que se referem “àqueles repórteres que desempenham várias funções no trabalho da reportagem em televisão como colher informações, 
captar imagens, editar o material e enviar à redação” (PICCININ; SOSTER, 2012, p. 127). 	Repórteres abelhas ou vídeorepórteres  se encaixam no grupo de  profissionais 
com múltiplas habilidades ou multiskilled, no termo usado pelos pesquisadores do campo das Tecnologias da Informação e Comunicação.
O pesquisador Marcelo 
KISCHINHEVSKY (2009) vai localizar na década de 1980 o início do processo de exigência de multifunções dos jornalistas. Segundo o autor, até a década de 1970 eram 
comuns redações que empregavam centenas de jornalistas. Tal quadro passou a ser alterado na década seguinte em função dos avanços tecnológicos, fazendo surgir os 
primeiros profissionais multitarefas, ou seja, encarregados de mais de uma função no processo de produção e de veiculação de notícias, sendo notório o caso de 
repórteres de jornais que passaram, nos primeiros anos de 2000, a fazer fotos durante a apuração de suas reportagens.
Em estudos pioneiros, SALAVERRIA (2002) 
destaca que nesse momento de convergência dos grupos jornalísticos é necessário observar quatro dimensões, sendo elas tecnológica, empresarial, profissional e 
comunicativa. No que tange ao profissional, foco do presente projeto, Ramon Salaverria e Marcelo Kischinhevsky observam a preferência dos grupos de comunicação por 
contratar, desde daquele momento, jornalistas com multi-habilidades, com conhecimentos prévios, por exemplo, de edição de vídeo, áudio e texto; programação para 
websites e web design.
O presente trabalho atualiza estes estudos sobre os profissionais multifunções levando em consideração os avanços tecnológicos mais recentes e 
a popularização das redes sociais e dos smartphones, com recorte para os profissionais que atuam nos principais telejornais transmitidos em rede pelas quatro principais 
emissoras do país: Rede Globo, Rede Bandeirantes, Rede SBT e Rede Record. O objetivo é levantar novas competências e funções exigidas desses profissionais.
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OBJETIVOS
O presente estudo pretende detalhar as novas funções e competências exigidas dos telejornalistas 
no contexto das redes sociais digitais, da TV digital e dos demais avanços tecnológicos do setor. O objetivo é, a partir da análise dos telejornais Jornal Nacional (Rede 
Globo), Jornal da Band (Rede Bandeirantes) Telejornal Brasil (Rede SBT) e Jornal da Record (Rede Record), contribuir para a discussão em torno da formação de novos 
jornalistas e para o debate sobre o futuro da mídia, bem como para a memória do telejornalismo. Para tanto, destacará como a cadeia tradicional do telejornalismo vem 
reagindo mudanças tecnológicas. O objetivo do trabalho é, portanto, analisar criticamente as ações dos quatro telejornais pesquisados neste período e, ao mesmo tempo, 
encará-las à luz do pensamento acadêmico em torno das recentes transformações da mídia, de modo a desenhar um cenário para quem leciona e estuda jornalismo no 
Brasil nesse conturbado momento. Tal olhar se faz necessário, uma vez que, até o início da década, o meio audiovisual parecia funcionar bem usando os princípios e as 
técnicas consagradas na prática do jornalismo, uma situação que foi abalada em função das aceleradas alterações tecnológicas de transmissão e recepção da informação, 
cabendo aos jornalistas e aos pesquisadores da Comunicação uma reflexão que ajude a entender o momento e a preservar seus papeis na constituição das sociedades 
democráticas, nos parâmetros propostos pelo professor Philip Meyer (2007). 

REFERÊNCIA
MEYER, Philip. Os jornais podem desaparecer? Como salvar o jornalismo na 
era da informação. São Paulo: Contexto, 2007.


METODOLOGIA
Tais novas funções e competências do telejornalismo serão levantadas a partir de YIN (2001) e BAILEY 
(2002), ou seja, serão feitos estudos de caso em cada telejornal pesquisado e o material classificado pela taxononomia como forma de organizar e representar as 
informações apuradas. 
O levantamento será executado a partir de entrevistas diretivas e não-diretivas, ou seja, fechadas e abertas. As primeiras voltadas para a 
pesquisa quantitativa, com o objetivo de apurar número de novas funções, acúmulos de novas funções com funções de cadeia tradicional e novas competências exigidas 
dos profissionais. As segundas adotarão o modelo de abordagem semiestruturada, guiada pelo roteiro de questões, o que viabiliza organização flexível e ampliação dos 
questionamentos à medida em que as informações foram sendo fornecidas pelos entrevistados. Nelas buscamos dados para a pesquisa qualitativa, que foca nos adjetivos 
usados, termos técnicos citados e aspectos da interatividade com o público.
A classificação por taxonomias se dará a partir dos termos usados pelos entrevistados de 
modo a organizar e representar as informações relevantes para academia a partir da linguagem adotada no mercado profissional, aproximando os dois locais de fala do 
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Cronograma:
Etapa 1: Início --- Fim
REVISÃO DE BASE BIBLIOGRÁFICA:  02/2018  ---  03/2018
Revisão da bibliografia-base
Etapa 2:  Início --- Fim
Trabalho de campo:  03/2018  --- 
12/2018
Levantamento de ações dos telejornalistas e dos telejornais exibidos em rede nacional: 1) com foco na exibição de bastidores nas redes sociais digitais e
 2) com 
foco nas possibilidades geradas pela TV digital e pelas novas tecnologias do setor.
Etapa 3:  Início --- Fim
Pedido de fomento externo 04/2018 --- 04/2018
Apresentação 
de pedido de fomento à FAPERJ
Etapa 4:  Início --- Fim
Primeiro artigo com resultados iniciais da pesquisa:  06/2018 --- 07/2018
Redação e submissão da proposta de 
pesquisa e dos primeiros resultados para o X Seminário de Pesquisa da Estácio e VI Jornada da Iniciação Científica da Estácio (agendados para 20/10/2018)  / Submissão 
de artigo para publicação: “Novas funções competências geradas com a exibição dos bastidores do telejornalismo nas redes sociais digitais”.	Etapa 5:  Início --- 
Fim	Segundo artigo com resultados da pesquisa após 10 meses de levantamentos	10/2018 --- 12/2018	Redação e submissão de artigo para publicação: “Novas funções 
competências no novo ambiente digital do telejornalismo”.	Etapa 6:  Início --- Fim	CONSOLIDAÇÃO:  12/2018 --- 01/2019	Consolidação do levantamento feito ao longo 
de 2018 para um terceiro artigo.

jornalismo. Tal metodologia prevê revisão bibliográfica,  trabalho de campo,  consolidação da dados oriundos do cruzamento da base teórica com os dados coletados na 
pesquisa de campo e redação de artigos científicos e participação em eventos acadêmicos para compartilhamento dos resultados da pesquisa.

REFERÊNCIAS
BAILEY, S. 
Do you need a taxonomy strategy? Inside knowledge, 5. Retrieved 21?, 2002. In https://goo.gl/4gyjGe, acesso em 03/11/2003.
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e 
métodos. Tradução de Daniel Grassi. São. Paulo, Bookman, 2006.
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PROJETO: O papel dos fact-checking nas novas narrativas jornalísticas

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO

Desde que surgiu nas sociedades democráticas, o jornalismo é conhecido como uma atividade de fazer pública e de maneira periódica uma determinada 
informação de diversos tipos e conteúdos. Para isso, costuma-se definir o jornalismo pelas etapas do processo produtivo da notícia, ou seja, seleção, apuração, 
processamento e difusão coletiva, que ganharam força quando a atividade empresarial da imprensa começa a ser explorada conforme padrões da Modernidade,  
transformando o jornalismo em uma das peças centrais de sociabilidade.

Assim, do ponto de vista histórico, o jornalismo se constitui num campo de dois pólos: 
ideológico e econômico. O primeiro se refere ao negócio e o segundo à prestação de serviço público. Traquina (2008) lembra que esse jornalismo é conhecido desde o 
século XIX e mantém sua base até hoje. A partir desse contexto, a imprensa produz relatos da realidade conforme modelos mais ou menos sedimentados pela 
interferência de uma rotina produtiva da notícia, centrada em modelos que pressupõem a relação do profissional com o fato noticiado, aspectos organizacionais, 
limitações de orçamento, a imprevisibilidade dos acontecimentos, entre outros.

Esse produto da atividade jornalística é geralmente materializado em textos, que 
recebem diferentes nomenclaturas, de acordo com sua natureza e objetivos. Na teoria jornalística, este produto é conhecido por Gêneros Jornalísticos” (Melo, 2010). 
Assim, uma matéria é o nome genérico de textos informativos resultantes de apuração, incluindo notícias, reportagens e entrevistas, por exemplo. Um artigo é um texto 
dissertativo ou opinativo, não necessariamente sobre notícias, e nem necessariamente escrito por um jornalista.

No entanto, há que se considerar que gênero não é 
apenas forma (estrutura textual), mas uma mistura entre o modo como recorrentemente se fala de um conteúdo (a forma) e o significado do discurso que resulta das 
experiências compartilhadas pelas pessoas (conteúdo). Desse modo, para além da mera classificação, está a compreensão de que o gênero pode induzir as pessoas a 
aceitar um certo significado para aquilo que está sendo narrado. Ou seja, o gênero marca um posicionamento de interpretação e certo grau de sociabilidade. 

Enquanto 
objeto científico, o gênero jornalístico tornou as classificações, tematizações e hierarquizações típicas do trabalho jornalístico em algo indiretamente perceptíveis 
(Mouillaud, 2012). Assim, a partir do século XIX, a notícia torna-se mais evidente e se consolida com os acontecimentos da época. Firma-se, neste momento, um acordo 
onde o jornalista não pode transgredir o campo que separa o real da ficção. Com a virada do milênio, começa-se a configurar uma nova era, chamada Era da Informação 
ou Era Digital, que tem favorecido a ampliação da experiência do homem no mundo, reverberando, inclusive, na tradicional forma de produção do jornalismo, que tenta 
adaptar seus gêneros historicamente consolidados às novas configurações surgidas com a convergência de mídia (Jenkins, 2009). 

Essas transformações ficam latentes a 
partir da década de 90, quando a tecnologia digital provocou uma alteração drástica nas atividades jornalísticas nas décadas seguintes, eliminando funções profissionais 
antes importantes como, por exemplo, a de paste-up, revisor e copydesk, além de redefinir o papel do fotojornalismo e da diagramação. Nos meios audiovisuais, houve o 
barateamento das transmissões ao vivo, sem falar na velocidade da transmissão de dados, através da internet, facilitando o trabalho de cobertura jornalística, as 
pesquisas, a apuração das informações; o contato com as fontes e fechamento das edições, ao mesmo tempo em que ampliou o alcance e a possibilidade de distribuição 
da informação jornalística em diferentes suportes de mídia. 

Embora estas novas tecnologias tenham contribuído para o aperfeiçoamento da prática jornalística, elas 
também desafiaram as suas práticas padronizadas de produção e narração das informações. Seduzidas pelos novos equipamentos tecnológicos cada vez mais eficientes, 
as pessoas não se contentam mais em apenas consumir as notícias ou navegar pela rede, como usuários receptores. Elas também se transformam em autores, 
empreendedores, impulsionadores de fluxos informativos que fogem do controle jornalístico. E no âmbito da competência jornalística, elas viraram cocriadoras, 
coautoras e coconstrutoras da mensagem jornalística. Na condição de internautas, as pessoas direcionam mensagens, postam fotografias e vídeos em sites e comentam 
sobre diferentes assuntos os quais testemunharam. Mas, também, criam suas próprias formas de aparição pública. Note-se, por exemplo, que as igrejas montaram suas 
próprias formas de comunicação, assim como os movimentos sociais, que sempre olharam com desconfiança a postura dos grandes veículos de imprensa, organizam-se e 
difundem suas ideias no espaço público a margem do trabalho jornalístico da grande mídia. O mesmo vale para as associações de amigos, esportivas e as chamadas tribos 
culturais.

Se por um lado, os veículos jornalísticos empresariais buscam alternativas para enfrentar a crise do mercado em função da diminuição de público, focando, 
por exemplo, mais no entretenimento e menos na notícia; por outro lado, a redefinição dos gêneros jornalísticos é notória e fundamental para a própria sobrevivência da 
atividade profissional. Porém, com as indefinições de quem ganha ou perde neste cenário da comunicação, ou como prefere Jenkins (2009) que a convergência não 
significa prefeita estabilidade nem unanimidade. O fato é que as tecnologias têm aproximado a relação entre o emissor e o receptor da informação. A conectividade por 
meio das redes sociais faz com que os veículos de imprensa incorporem as mudanças que ocorreram nas formas de sociabilidade, desde o advento da internet, e, mais 
recentemente, com as mídias sociais. O jornalista tem menos controle da informação e tempo para a produção da informação, mas, por outro lado, tem novas 
ferramentas capazes dominar os novos fluxos de informação em rede, por base de dados estruturados de todas as qualidades e categorias inimagináveis, que afetam 
fundamentalmente as reportagens guiadas por dados. 

Embora no século XX, as mesas dos repórteres eram repletas de documentos diversos, frutos da reportagem que 
necessitavam de análises e cruzamento de dados, o que mudou para os dias de hoje foi, de modo especial, a capacidade de armazenamento digital de dados. Com o 
desenvolvimento dos computadores e o desenvolvimento da internet, a sociedade pode, agora, produzir e armazenar uma quantidade imensa de dados. Por isso, a 
importância do jornalista, que irá tratar essas informações e dar visibilidade a partir de novos gêneros que ainda estão em formação, ou seja, a informação jornalística 
ganha novas formas narrativas, que vão para além do texto verbal, como é o caso do uso de tabelas, gráficos, infográficos, mapas para a composição das peças 
informativas, e que favorecem a compreensão da diversidade de informações que circulam pelo universo digital. Os novos gêneros que surgem visam, justamente, 
simplificar o valor dos dados, promover a compreensão sobre eles, e comunicar conceitos e ideias importantes. Assim, torna-se mais fácil para o cérebro humano receber 
e interpretar grandes quantidades de informação. 

OBJETIVOS

Hoje em dia cada vez mais se fala em sociedade digital, Big Data e outros termos que se tornaram 
tendências do mundo digital. Cada passo hoje gera rastro que podem ser mais uma fonte nas nossas buscas por boas histórias. As técnicas tradicionais de reportagem não 
tem sido suficiente para ajudar o jornalista a cavar pautas escondidas no grande volume de informações do mundo digital e das redes sociais. 

Assim, o objetivo geral 
deste projeto de pesquisa analisar a reconfiguração que a prática jornalística tem sem sofrido, em especial as formas narrativas tradicionais do jornalismo. Para isso, 
busca-se mapear as diferentes práticas jornalísticas surgidas nas últimas décadas, quer como estratégia de sobrevivência das mídias tradicionais, quer como atividades 
empreendedoras de profissionais da área ou organizações da sociedade civil, além de identificar e classificar os novos gêneros jornalísticos originários dessas novas 
práticas, de modo a tencionar os modelos tradicionais ensinados nos manuais de redação da área.

Para a investigação, serão considerados dois eixos, a saber:

1) O 
primeiro deles, recai sobre as experiências e expectativas oriundas no interior do próprio campo jornalístico (BOURDIEU, 1997), a medida em que é neste espaço que se 
gestam as novas práticas que serão aceitas pela comunidade interpretativa dos jornalistas  (TRAQUINA, 2005)). Dentre os diferentes atores que atuam no campo, esta 
pesquisa irá priorizar as principais organizações que compõem a mídia tradicional no Brasil e que serve de referência para a atividade jornalística atual.
2) O segundo eixo 
de investigação concentra-se nas organizações de profissionais liberais ou da sociedade civil que, de uma ou outra forma, tem investido forças para a criação de novos 
espaços de informação, promovendo ações que acomodam a prática jornalística aos novos desafios da sociedade em rede e dos regimes de sociabilidades dos grupos 
sociais.

RESULTADOS ESPERADOS

a) caracterizar as mutações atuais da prática jornalística brasileira;
b) identificar a racionalidade que move a prática discursiva 
quando o assunto é o jornalismo;
c) categorizar os fatores que delineiam uma mudança paradigmática nas narrativas jornalísticas contemporâneas.
d) conhecer os 
novos gêneros jornalísticos que surgem a partir do novo contexto de produção de conteúdo e das tecnologias digitais ao qual a prática jornalística está imersa.
e) 
compreender o funcionamento das novas experiências comunicacionais que geram possibilidades jornalísticas alheias às formas tradicionais de 
atuação.

METODOLOGIA

A presente pesquisa científica prevê dois períodos letivos para ser executada entre 2018/2019. Está dividida em três etapas: definição das 
bases conceituais da pesquisa, coleta de dados e análise interpretativa mediante a redação das conclusões parciais para publicação. 

A primeira etapa busca traçar um 
panorama geral das discussões teóricas sobre o tema, de modo a fornecer os conceitos elementares para a interpretação dos dados a serem coletados, por isso mesmo é 
uma fase menos exaustiva do ponto de vista operacional.

A segunda etapa dedica-se à coleta de dados dos dois eixos definidos no item objetivo: 

1) Levantamento 
das experiências e expectativas oriundas no interior do próprio campo jornalístico representado pela chamada mídia tradicional. Serão destacados alguns dos principais 
grupos de comunicação atendendo o critério geográfico: um grupo da região Nordeste, outro da Região Norte, Outro da região Sul, Outro da região Centro-Oeste e dois 
da região Sudeste. Irá se identificar nesses grupos as principais inciativas em termos de novos produtos jornalísticos criados em diferentes plataformas, bem como as 
diferentes formas de construção das narrativas transmídia, integradas com os veículos tradicionais, bem como as diferentes formas de visibilidade das informações 
jornalísticas, mediante o uso de novos recursos narrativos.

2) Mapeamento dos principais investimentos de profissionais liberais e da sociedade civil organizada que, de 
uma ou outra forma, tem investido forças para a criação de novos espaços de informação, promovendo ações que acomodam a prática jornalística aos novos desafios da 
sociedade em rede e dos regimes de sociabilidades dos grupos sociais. Este mapeamento terá como recorte os municípios das regiões escolhidas no item anterior, de 
modo que se possa comparar estas práticas com as das mídias tradicionais.

VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Do ponto de vista econômico-financeiro, o projeto 
não necessita de recursos fixos, tendo em vista que as atividades de investigação não necessitam grandes estruturas físicas ou de equipamentos, tampouco de qualquer 
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Cronograma:
Serão quatro fases, a saber:

Primeira Fase (Fevereiro a Março)
- Leitura e fichamento dos textos selecionados na bibliografia que orientarão a contextualização e análise 
dos dados (TRAQUINA, 2005; ERBOLATO, 1991; MARQUES DE MELO, 2010; MOUILLAUD, 2012; JENKINS, 2009; ADGHIRNI, 2005)
- Definição dos principais paradigmas 
que definem o modelo de jornalismo ocidental
- Caracterização da sociedade digital e seu impacto no lugar jornalismo no espaço público contemporâneo
- Apresentar os 
modelos tradicionais das formas narrativas do jornalismo, a partir dos fundamentos dos gêneros jornalísticos.

Segunda Fase: (Abril a Julho)
- Identificação e 
caracterização dos grandes grupos de mídia tradicional 
- Mapeamento das rotinas produtivas do jornalismo
- Levantamento das diferentes plataformas que os veículos 
destes grupos têm utilizado
- Levantamento das diferentes narrativas adotadas, inclusive as transmídias
- Anotações a respeito das impressões particulares sobre os 
dados coletados
- Participação de pelo menos em um evento científico e/ou da semana acadêmica
- Organização e redação dos resultados conclusivos.

Terceira Fase: 
(Agosto a Novembro)
- Identificação e caracterização dos grupos de jornalismo independentes
- Mapeamento das rotinas produtivas do jornalismo desses grupos
- 
Levantamento das diferentes plataformas que os veículos destes grupos têm utilizado
- Levantamento das diferentes narrativas adotadas, inclusive as transmídias
- 
Anotações a respeito das impressões particulares sobre os dados coletados
- Organização e redação dos resultados conclusivos.

Quarta Fase: (Agosto a Janeiro)
- 
Preparação de artigos para publicação e apresentação em eventos científicos da área, além do Seminário de Pesquisa da Estácio (março, julho, outubro e dezembro).
- 
Preparação de submissão de projeto a órgão de fomento (agosto).
- Preparação do Relatório Final, com detalhamento do metodologia e dos comentários e analises 
conclusivas sobre a coleta de dados da pesquisa de campo (janeiro).

A partir do detalhamento de cada fase, é possível estabelecer o seguinte cronograma:
PESQUISA 
BIBLIOGRÁFICA: fevereiro e março de 2018
LEITURA E FICHAMENTO: fevereiro e março de 2018
COLETA DE DADOS: abril a outubro de 2018
ANÁLISES PARCIAIS DOS 
DADOS: maio, junho, setembro e novembro de 2018
ANÁLISE FINAL DOS DADOS: novembro e dezembro
REDAÇÃO DE RELATÓRIOS PARCIAIS PARA DIVULGAÇÃO 
CIENTÍFICA: abril, julho e setembro de 2018
REDAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL: dezembro de 2018 e janeiro de 2019. 


tipo de taxa. No entanto, algumas despesas correntes necessitam de um relativo investimento, como, por exemplo, recursos para os possíveis deslocamentos a fim de 
coleta de dados, aquisição da bibliografia necessária, pagamento de prováveis ligações telefônicas interurbanas, acesso à rede de computadores e material de expediente 
em geral. Tais investimentos serão de responsabilidade do próprio autor desta pesquisa.
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PROJETO: “Rearticulando fragmentos: Estudos de Caso sobre as práticas de remix ” (Projeto de IC).

Descrição do Plano de Trabalho
Título: “Rearticulando fragmentos: uma análise teórica das práticas de remix na cultura contemporânea”.		Introdução		Tendo se dedicado, nos últimos anos, a 
pesquisar as relações entre Comunicação e Música na contemporaneidade, o pesquisador proponente deste projeto observou que diferentes fontes de literatura 
acadêmica vêm apontando a fragmentação da subjetividade como um elemento fundamental da cultura contemporânea.
O aumento da velocidade de circulação do 
capital na vida social, ao longo do século XX, impactou diferentes análises a respeito da contemporaneidade, em que a questão da fragmentação aparece como elemento 
constituinte da sociabilidade e das relações de trabalho e/ou afetivas. 
Autores como o sociólogo Zygmunt Bauman discutem essa temática. O conceito de Modernidade 
Líquida, em Bauman, aponta para uma realidade social na qual a fluidez é um elemento central da vida contemporânea. Neste sentido, o líquido, por sua fluidez, não 
assume formas fixas, podendo ser reconfigurado de modo mais simples. O sociólogo polonês abordou este assunto em diferentes obras, retomando a questão do 
fragmento, por exemplo, em livros como “Vida em fragmentos: sobre Ética Pós-Moderna” e “A Sociedade Individualizada: vidas contadas e histórias vividas”. Nestes, 
Bauman expõe o quanto a fragmentação da realidade está relacionada aos processos socioculturais contemporâneos, participando, inclusive, das escolhas morais dos 
indivíduos e grupos sociais (BAUMAN, 2008; 2011).  
Os autores conhecidos como teóricos da pós-modernidade, que possuem uma análise da vida social em geral menos 
crítica do que a de Bauman, também discutem este tema a partir da lógica de um sujeito descentrado ou composto por fragmentos de subjetividade. Tanto os autores 
dos Estudos Culturais, como Stuart Hall (na obra “A Identidade Cultural na Pós-Modernidade”), como os teóricos que analisam mais especificamente a sociedade e o 
sujeito pós-modernos, confirmam a ideia de que o fragmento é fundamental para as discussões sobre processos simbólicos contemporâneos.
No caso de Hall, sobre a 
identidade pós-moderna, este autor afirma que: “O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado: composto 
não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas” (HALL, 2002, p. 12)..	Jean François Lyotard, em sua obra pioneira intitulada 
“A Condição Pós-Moderna”, de 1979, já assinalava que os projetos científicos buscavam a eficácia ao invés de uma grande Verdade, como na Modernidade. Tratava-se de 
projetos pontuais, com prazos bem definidos para seu início e término (ao contrário de obras que tomavam, por vezes, décadas da vida de seus autores), em uma lógica 
de input/output (entrar e sair). Ou seja, o fragmento passa a fazer parte do trabalho científico e do próprio funcionamento da vida intelectual contemporânea. Lyotard 
chega a apontar a bricolage como parte deste processo e atribui esse efeito ao desenvolvimento tecnológico (principalmente no que se refere ao uso cada vez mais 
acentuado das tecnologias digitais) (LYOTARD, 2003, p 91-92). 
A questão da fragmentação da vida social contemporânea possui diferentes desdobramentos, quando 
pensada em atividades sociais distintas. No que se refere às práticas artístico-culturais, a centralidade do fragmento enquanto elemento cultural da contemporaneidade 
aliada às possibilidades tecnológicas (principalmente das tecnologias digitais) geradas por esta mesma contemporaneidade possibilitam a construção de um cenário onde 
não apenas se percebe uma proliferação acentuadas de novos fragmentos, mas também o crescimento das práticas de reconfiguração destes mesmos fragmentos. 
Nas 
práticas culturais musicais, a figura do DJ vem recebendo atenção crescente nos últimos cinquenta anos e o conceito de remix vem ganhando força. Se, no cotidiano do 
DJ, o remix, em sentido estrito, pode ser considerado uma forma de reconfiguração artística, o crescimento e a ampliação de possibilidades geradas pela lógica cultural 
pós-moderna/contemporânea de reconfiguração, reapropriação e  reciclagem de materiais pré-existentes vem tornando o remix um elemento que transcende seu 
sentido estrito. Isto é, cada vez mais o conceito de remix vem sendo usado de forma ampliada para significar um conjunto de práticas artístico-culturais nas quais o remix 
estrito do DJ é apenas uma das possibilidades existentes. A este respeito, a bricolage, os mashups e outras modalidades de remix vão sendo incorporadas como 
elementos culturais fundamentais da cultura contemporânea globalizada, cada vez mais midiática e convergente. 
Autores brasileiros e estrangeiros vêm estudando as 
práticas de remix como elemento central da cultura contemporânea, no sentido de compreender e tipologizar seus elementos fundamentais. Em geral, trata-se de textos 
relacionados a autores que se dedicam a estudar a arte de modo específico. No campo da comunicação, existem alguns textos a respeito do tema, mas a produção 
conceitual e a análise empírica sobre as práticas de remix é, ainda, insuficiente no Brasil.
A respeito do remix enquanto prática artístico-cultural contemporânea, a autora 
Lucia Leão aponta que "cada fragmento escolhido para um remix carrega consigo seus vínculos culturais, imagéticos e imaginários. Nos novos acoplamentos e 
recombinações, novas imagens e imaginários são criados. Somente os projetos que articulam essas dimensões exploram o remix enquanto linguagem" (LEÃO, 2016, p. 
42)
O conceituado analista da cibercultura no Brasil, André Lemos, em artigo publicado em 2005, apresenta o remix como um conjunto de práticas que vem se tornando 
o elemento central da (ciber)cultura contemporânea: 
"O princípio que rege a cibercultura é a 're-mixagem', conjunto de práticas sociais e comunicacionais de 
combinações, colagens, cut-up de informação a partir das tecnologias digitais. Esse processo de 'remixagem' começa com o pós-modernismo, ganha contornos 
planetários com a globalização e atinge seu apogeu com as novas mídias (Manovich). As novas tecnologias da informação e comunicação alteram os processos de 
comunicação, de produção, de criação e de circulação de bens e serviços nesse início de século XXI trazendo uma nova confirguração cultural que chamaremos aqui de 
'ciber-cultura-remix'"(LEMOS, 2005, p. 1).	Assim, este projeto, intitulado “Rearticulando fragmentos: uma análise teórica das práticas de remix na cultura 
contemporânea”, possui duas etapas: 1) Uma análise conceitual do remix enquanto prática cultural, buscando definir o remix em sentido estrito e em sentido amplo, 
considerando suas variações como os mashups e outras possibilidades; 2) Uma análise empírica de alguns casos que serão escolhidos a partir dos resultados da análise 
conceitual, no sentido de exemplificar cada modalidade de remix contemporâneo com pelo menos um caso significativo (nacional ou internacional). No caso das 
categorias analisadas corresponderem e um número maior do que seis, serão escolhidas as seis mais significativas, para que o estudo de caso seja possível no tempo 
estipulado para este projeto de pesquisa.
É importante ressaltar que as práticas de remix podem ser estendidas a diferentes modalidades de práticas e objetos culturais. 
Porém, este é um projeto que busca identificar a analisar as práticas de remix no que se refere à interface entre comunicação e música. Assim, serão analisados e 
discutidos casos que tenham relação direta com as práticas e processos musicais contemporâneos, tanto direta quanto indiretamente ligados às atividades componentes 
da indústria fonográfica. Estes casos podem ser relacionados a materiais auditivos ou audiovisuais (música e/ou vídeos com música). No que se refere ao material 
empírico, serão analisados apenas casos que estejam amplamente documentados no ciberespaço, para que haja indicação, nos relatórios e nos trabalhos acadêmicos 
resultantes desta pesquisa, das evidências empíricas que geraram a análise. Estas evidências, portanto, devem estar, durante a vigência da pesquisa, amplamente 
disponíveis para consulta no ciberespaço. 
Por último, é fundamental indicar que estas práticas são aqui chamadas de artístico-culturais justamente por se desenrolarem 
em um cenário em que há um crescente hibridismo entre o profissionalismo e o amadorismo. As fronteiras que distinguiam uma produção caseira de uma produção 
gerada por grandes grupos empresariais já não são tão acentuadas como há algumas décadas, de modo que as práticas musicais (incluindo as de caráter audiovisual) 
estão cada vez mais difundidas não apenas enquanto produtos profissionais ou da indústria, mas também enquanto elementos culturais difundidos para obtenção de 
prestígio simbólico e aceitação social dos indivíduos que os difundem. Ou seja, trata-se de um desdobramento de outros elementos apontados por autores do campo da 
comunicação social, tais como Lucia Santaella, o próprio André Lemos e Henry Jenkins, que observam as práticas contemporâneas a partir de um olhar teórico 
comunicológico. 
   
Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é compreender as práticas de remix enquanto elemento central dos processos artístico-culturais 
contemporâneos em sua interface com o campo comunicacional, ou seja, no que se refere a sua ampla difusão através do ciberespaço, a partir de uma análise teórica 
seguida de até seis estudos de caso a serem definidos durante a pesquisa.
Para a realização deste objetivo geral, este projeto se desdobra nos seguintes objetivos 
específicos: 
a) Leitura e análise do textos estudados no campo da comunicação social a respeito da fragmentação da vida social e da subjetividade na 
contemporaneidade;
b) Leitura dos principais textos acadêmicos brasileiros e norte-americanos a respeito do tema remix enquanto prática artístico-cultural no Brasil e 
nos EUA, principalmente relacionados ao campo da comunicação social e ao campo da arte;
c) Estabelecimento de uma tipologia conceitual do remix enquanto prática 
artístico-cultural contemporânea, relacionando (nesta tipologia) as principais modalidades existentes; 
d) Seleção e estudo de (até seis) casos concretos que 
exemplifiquem estas modalidades definidas no objetivo específico anterior. 

Metodologia da Pesquisa

A metodologia usada nesta pesquisa é composta por uma fase 
de análise bibliográfica de cunho exploratório e que gerará uma análise conceitual que permita estabelecer bases conceituais mais sólidas para o desenvolvimento 
empírico do projeto.  
A parte empírica será efetuada através do Estudo de Caso, levando em conta as categorias conceituais geradas pela análise conceitual. 
Trata-se, 
portanto, de um projeto de natureza teórico-epistemológica, em que a análise empírica funcionará como aporte para o desenvolvimento conceitual que possibilite novas 
análises futuras a respeito das práticas de remix no campo da comunicação social. 

Viabilidade técnica e econômico-financeira

Caso seja aprovado pela UNESA, o valor 
concedido mensalmente é suficiente para custear o projeto, pois o mesmo necessita de alguns livros importados e de artigos acadêmicos que estão disponíveis 
gratuitamente em periódicos acadêmicos e anais de congressos. No caso da observação empírica, o projeto se destina a analisar materiais audiovisuais que estão 
disponíveis em sítios eletrônicos de streaming, de modo que os custos estão dentro do valor que o pesquisador proponente virá a receber da UNESA em caso de 
aprovação deste projeto.  

Referências: 
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. 
__________________. A sociedade 
individualizada: vidas contadas e histórias vividas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.
__________________. A vida em fragmentos: sobre a ética pós-moderna. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2011. 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2002
LEÃO, Lucia. A arte do remix: uma anarqueologia 
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Cronograma:
Cronograma

Fevereiro 2018:
Coleta e organização (catalogação) do material teórico a ser lido durante a pesquisa: levantamento de pelo menos cinco artigos 
produzidos sobre o tema no Brasil e cinco artigos produzidos sobre o tema nos EUA. Leitura e análise do livro “A Condição Pós-moderna”, de Jean François Lyotard. 



Março 2018:	Leitura e análise do livro “Cultura Pós-Moderna: introdução às teorias do contemporâneo”, de Steven Connor.  		Abril 2018:	Leitura e análise de alguns 
capítulos selecionados dos livros “Vida em fragmentos”, “A sociedade individualizada” e “Modernidade Líquida”, do autor Zygmunt Bauman, para uma síntese do 
pensamento deste autor a respeito do tema da fragmentação da vida social contemporânea. 		Maio 2018:	Leitura e análise do livro “A identidade cultural na pós-
modernidade”, de Stuart Hall. Início da elaboração do primeiro artigo relacionado à pesquisa. Organizar e realizar palestra no Campus Madureira a respeito da pesquisa 
em andamento.

Junho 2018:
Leitura e análise dos cinco artigos produzidos no Brasil a respeito do tema, pré-selecionados em fevereiro. Término da elaboração do 
primeiro artigo relacionado à pesquisa e submissão do mesmo a periódico qualificado da área da Comunicação Social (A2) pelo Qualis da CAPES. 

Julho 2018:
Leitura e 
análise dos cinco artigos produzidos nos EUA a respeito do tema, pré-selecionados em fevereiro.		Agosto 2018:	Leitura e análise do livro “Remix: making art and 
commerce thrive in the hybrid economy”, do autor Lawrence Lessig. Início da elaboração do projeto acadêmico a ser enviado a órgão de fomento (a ser escolhido 
conforme os editais vigentes neste período). 		Setembro 2018:	Leitura e análise do livro “Sound Unbound: sampling digital music and culture”, do autor P. D. Miller. 
Término da elaboração do projeto acadêmico a ser enviado a órgão de fomento (a ser escolhido conforme os editais vigentes neste período) e submissão do mesmo ao 
órgão de fomento escolhido. 		Outubro 2018:	Leitura e análise do livro “Of Remixology: ethics and aesthetics after remix”, do autor D. J. Gunkel. Escolha dos casos a 
serem estudados.

Novembro 2018:
Estudo dos casos escolhidos. Organizar e realizar palestra no Campus Tom Jobim a respeito da pesquisa em andamento. Início da 
elaboração do segundo artigo relacionado à pesquisa. 

Dezembro 2018:
Estudo dos casos escolhidos. Término da elaboração do segundo artigo relacionado à pesquisa 
e submissão do mesmo a periódico qualificado da área da Comunicação Social (B1) pelo Qualis da CAPES. 

Janeiro 2019:
Término do estudo dos casos escolhidos. 
Reunião dos resultados da pesquisa sobre o material empírico e teórico coletado e produção do relatório final da pesquisa.


dos processos de criação em mídias digitais. Rumores, V.10, n. 20, p. 26-45, jul./dez., 2016.
LEMOS, André. Ciber-cultura-remix. 2005. [s.l.: s.n]. Disponível em: 
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PROJETO: Mulheres no Jornalismo Investigativo: considerações a cerca de sua representatividade nas premiações.

Descrição do Plano de Trabalho


Sobre maiorias e minorias: a representatividade feminina no Jornalismo – dos bancos escolares ao mercado de trabalho	Os dados do Relatório de Desigualdade Global de 
Gênero 2017, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial (FEM), no início de novembro de 2017 são alarmantes e reforçam a relevância de aprofundar pesquisas sobre 
quaisquer temas que enfoquem a desigualdade de gêneros. Segundo os dados do FEM, a desigualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho voltou a crescer 
após uma década de avanços. Se segundo as previsões de 2016, seriam necessários 170 anos para que fosse alcançada a igualdade em termos de salário e 
representatividade, a contar de hoje, serão necessários 217 anos. O Brasil caiu 11 pontos no ranking da igualdade de gêneros e hoje ocupa a 90º posição em um universo 
que compreende 144 países. Em termos mundiais, um dos setores melhor avaliados é o da Educação, pois as diferenças são menores. Segundo o FEM, seria possível 
atingir a igualdade de acesso à educação em apenas 13 anos. Já na política, por exemplo, pelo ritmo atual, seriam necessários 99 anos. Nessa área, o país também é 
destaque, na medida em que “apesar da piora na classificação, o relatório destaca que o Brasil resolveu suas diferenças de gênero na área de educação”( 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-11/desigualdade-global-entre-homens-e-mulheres-aumenta-apos-10-anos-de).
As experiências vividas 
no fim do século XX, em mais de dez anos como fotojornalista em periódicos cariocas, proporcionaram reflexões sobre a realidade quantificada pelo relatório. Em relação 
ao mercado jornalístico, em 2013, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) constatou havia mais mulheres do que homens. Apesar de elas representarem quase 64% 
dos postos de trabalho, ainda são eles que ocupam os cargos de chefia dentro das redações. Nota-se que, embora haja um crescimento do número de mulheres nos 
departamentos de produção noticiosa e nas redações, essa representatividade não ocorre independentemente da editoria, nem se estende ao departamento fotográfico. 
É ainda difícil e até incomum a presença de repórteres-fotográficas em grandes coberturas e como contratadas jornais e revistas. 
A realidade vivenciada no fim dos anos 
80 parece pouco alterada hoje, mais de 20 anos depois. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, a falta de mulheres na cobertura fotográfica chegou a chamar a atenção. Na 
equipe oficial de fotojornalistas que se encarregou da cobertura, havia apenas uma mulher: Luciana Whitaker. Prestando serviço para os jornais brasileiros, mais duas: 
Bruna Prado e Adriana Sparka. É possível que houvesse outras poucas fotojornalistas brasileiras, mas a sua ausência em campos e quadras gerou matérias, como visto na 
acessada em 03/11/2017 em https://www.vice.com/pt_br/article/vv4nv8/mulheres-cobertura-fotografica-olimpiadas, que questionava “Onde estão as mulheres na 
cobertura fotográfica das Olimpíadas?”. Segundo dados da pesquisadora Simone Marinho, em termos gerais, do total de fotojornalistas cobrindo o  evento, apenas 6% 
eram mulheres.	Ciente dessa realidade, em 6 de novembro de 2016, um grupo de repórteres-fotográficas planejou um encontro para uma foto “entre amigas”. A noção 
de que ainda éramos minoria nos departamentos fotográficos, sugeria um pequeno encontro convocado através do Facebook. A convocatória pedia que cada convidada 
marcasse o nome de outras profissionais ou estudantes de fotografia. A consequência foi uma imagem na escadaria do Teatro Municipal, no centro do Rio de Janeiro, que 
reuniu 138 fotógrafas. Esse foi o pontapé inicial para o Movimento Fotógrafas Brasileiras #somosmuitas, que sob a liderança da fotojornalista Wania Corredo, reuniu em 
grupo fechado no Facebook, segundo dados de novembro deste ano, 2000 mil fotógrafas que, durante 2017, participaram de debates, passeatas,ocupações e 
movimentaram um dos encontros mais respeitados da área – o Paraty in Foco. Segundo dados da pesquisadora Simone Marinho, uma das integrantes do grupo, em 
2016, a representatividade feminina no encontro era de 30%. Com o movimento, essa representatividade cresceu para 77%. O encontro para a foto deu origem ainda ao 
grupo YVY Mulheres da Imagem, idealizado pela fotojornalista Marizilda Cruppe, com pouco mais de 2400 membros, no Facebook, segundo dados de novembro de 2017, 
o que demonstra o quanto é emergente realizar estudos nesse campo. 
O cenário de estranhamento da presença feminina é reforçado também na editoria de Esportes, 
tradicional reduto masculino, especialmente quando o assunto é futebol. Situação não muito diferente pode ser vista na Editoria de Polícia de alguns jornais e nas 
Reportagens de Jornalismo Investigativo. Apesar de não termos dados concretos com relação à representatividade feminina em cada uma das editorias, é possível 
perceber o quanto as mulheres “viram notícia” ou até inspiram personagens da ficção ao conseguirem inserção profissional em redutos masculinos. Seguem alguns 
exemplos dessa percepção, que motivaram o tratamento jornalístico do tema.
Segundo dados publicados em matéria veiculada no Uol Esportes ( 
https://www.uol/esporte/especiais/mulheres-e-o-jornalismo-esportivo-na-tv.htm#faltam-mulheres-sobram-cliches-e-preconceitos, acesso em 03/11/2017), nos 
programas de Esportes, veiculados em TVs fechadas  brasileiras, apenas 13% dos profissionais que aparecem na frente da tela são mulheres, quase todas na reportagem. 
As incursões femininas na narração esportiva chegam ao público em caráter experimental, sem nenhuma jornalista contratada especialmente para a função. Nas mesas 
redondas, nunca há mais de uma mulher e, no cargo de comentarista, por ocasião da matéria existiam apenas três mulheres. 
A reportagem pontua que, esse cenário 
não é exclusividade do mercado de trabalho brasileiro, mostrando, através de depoimentos que, no exterior, a situação não é muito diferente. A mesma situação ocorre 
no cenário carioca, onde a Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro (ACERJ), em 2015,  quantificava a ausência feminina no jornalismo esportivo. Dos 1045 
sócios ativos na entidade, 933 eram homens e 112 mulheres, sendo que, 16 do sexo feminino eram ainda aspirantes, ou seja, estavam na universidade, cursando 
Jornalismo (disponível em http://www.acerj.com.br/as-mulheres-do-jornalismo-esportivo-na-acerj/).
Com relação à inserção feminina no Jornalismo Investigativo e no 
Jornalismo Policial, as reportagens são mais esparsas e quase sempre baseadas em depoimentos ou personagens específicos como é o caso de Albeniza Garcia, que nos 
anos 50 iniciou sua carreira como repórter de polícia. Falecida em 2014, aos 84 anos, Albeniza inspirou a criação da personagem Bárbara, da novela Corpo Santo, 
roteirizada por José Louzeiro e exibida pela extinta Rede Manchete, em 1987. Interpretada pela atriz Lidia Blondi, a personagem trabalhava em um impresso popular 
(Jornal O Dia, assim como Albeniza) e a trama relatava casos de violência policial e o ambiente do jogo do bicho. 
Em contrapartida a esse cenário de exclusão, e em apoio 
aos dados que tratam do sistema de educação como um dos menos excludentes, os mais de 30 anos lecionando disciplinas ligadas ao Jornalismo e à Fotografia, 
trouxeram a sensação de que há mais alunas em sala do que rapazes. Essas percepções agora carecem de atualização e aprofundamento. Contudo, alguns trabalhos 
acadêmicos já dão pistas da relevância de estudos sobre o tema. Em termos gerais, o nível de escolaridade das mulheres vem crescendo, assim como sua inserção no 
mercado de trabalho, o que não é acompanhado nem pelos níveis salariais, nem pela ocupação de cargos de chefia. Com relação ao Jornalismo, essa realidade de sala de 
aula, já começava a impactar o mercado, tanto que em 2006, a pesquisadora Alzira Alves Abreu, do CPDOC da FGV, publicou o livro E elas ocuparam as redações, 
refletindo que o jornalismo estava se tornando uma profissão feminina, e trouxe depoimentos de mulheres que enfrentaram preconceitos dentro e fora das redações 
para ocuparem seus espaços. Entre elas estavam Alice-Maria, Ana Arruda Callado, Eliane Cantanhêde, Fátima Bernardes, e Míriam Leitão, representantes de diversas 
gerações de jornalistas.	Objetivos	•	Fazer o levantamento dos dados que tratam da desigualdade de gênero no mercado de trabalho jornalístico, tanto em termos gerais 
como no fotojornalismo em particular.	•	Relacionar as pesquisas acadêmicas focadas em desigualdade de gênero e mercado Jornalístico e fotojornalístico	•	Estudar 
algumas iniciativas afirmativas, sejam palestras, textos ou movimentos, entre eles o YVY Mulheres de Imagem e o Fotógrafas Brasileiras.	•	Aprofundar a participação 
feminina nas premiações de Jornalismo investigativo e fotojornalismo – para avaliação do paradigma de excelência proposto e como as mulheres se veem destacadas (ou 
não) nesse cenário.	•	Discutir a identidade profissional do repórter-fotográfico e do jornalista das editorias dominadas pelos homens, como parece ser o da reportagem 
investigativa e do jornalismo esportivo. Avaliar ainda a presença feminina no Jornalismo Policial. 	•	Avaliar experiências didático-pedagógicas que promovam a inclusão e 
a discussão desse cenário de discriminação de gênero.
Metodologia
A metodologia basear-se-á em levantamento bibliográfico de pesquisas sobre economia da 
discriminação e de dados estatísticos sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho. Serão vistas as matérias que tratem da inserção feminina no mercado 
jornalístico. Há alguns artigos que tratam do tema em cenários geográficos específicos, bem como algumas compilações de depoimentos, a serem consultados. 
Será 
feita a observação dos prêmios de Jornalismo que tratem especificamente de questões femininas ou que homenageiem mulheres jornalistas. Nos prêmios mais longevos 
e importantes do campo, será vista a participação das mulheres apartir do levantamento dos vencedores por categoria.
É importante ainda acompanhar a pesquisa 
coordenada pela jornalista Maiá Menezes, na qual a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e a Gênero e Número estão mapeando o status da mulher 
no jornalismo brasileiro. Ela visa levantar as condições que impactam o desempenho e a segurança de repórteres, fotógrafas, editoras ou executivas de mídia. 
Pode-se, 
eventualmente, realizar algumas entrevistas com profissionais atuantes ou líderes de movimentos como Fotógrafas Brasileiras e YVY Mulheres da Imagem, que 
representam o que há de mais contemporâneo em termos de discussão sobre a representatividade da mulher na Fotografia em geral e no Fotojornalismo em 
particular.
Viabilidade econômico-financeira
Os recursos para o desenvolvimento do projeto se restringem a aquisição de livros e deslocamentos para entrevistas e 
congressos. Para execução de qualquer publicação e/ou exposição que busque aumentar ou discutir a inserção feminina do Jornalismo/Fotografia será submetido projeto 
específico a órgão de fomento
Metas
Entre as metas, destaca-se a compreensão do mercado de trabalho para jornalistas e em que áreas há uma incorporação maior e 
menor da mão de obra feminina. Quais os principais desafios já vencidos e quais se colocam ainda em pauta especialmente para as mulheres. 
Visa ainda o levantamento 
do espaço ocupado pelas mulheres nas premiações, seja através de prêmios específicos, de prêmios que homenageiam alguma mulher ou ainda da porcentagem de 
mulheres premiadas com que gênero de reportagem. Os levantamentos serão feitos para identificar as práticas e as profissionais valorizadas.
Busca-se ainda a 
consolidação da produção científica (em revistas acadêmicas com classificação Qualis ou mesmo livros de referência para área) e a inserção mais intensa movimentos que 
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Cronograma:
Cronograma.	•	Revisão bibliográfica conceitual – fevereiro a março de 2018	•	Estudo das premiações que destacam as mulheres como homenageadas e das mulheres 
que se destacam nas premiações – em especial as relacionadas ao Jornalismo Investigativo – abril 2018 	•	Redação de Projeto de Fomento para a participação no V 
Seminário de Jornalismo Investigativo da Abraji e, em caso de aceite, redação do artigo para apresentação no Seminário – maio e junho de 2018	•	Elaboração das 
propostas de participação no Seminário de Pesquisa da Estácio – junho de 2018	•	Pesquisa sobre os grupos de discussão e mobilização em torno da participação das 
mulheres na fotografia e levantamento das ações para participação o Paraty in Foco – julho e agosto de 2018	•	Estruturação e coleta de dados para trabalho científico a 
ser submetido à revista Comunicologia sobre os movimentos de fotojornalistas em busca de visibilidade – setembro de 2018.	•	Preparação das apresentações orais e/ou 
posters para o Seminário de Pesquisa da Estácio – outubro de 2018	•	Redação e revisão de trabalho científico a ser submetido a Revista Comunicologia - novembro e 
dezembro de 2018	•	Elaboração dos relatórios finais do projeto, atualização dos resultados no Lattes e propostas de continuidade – janeiro de 2019.	

discutem a economia da discriminação e questões ligadas a ações afirmativas relacionadas à ocupação do mercado de trabalho.
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução 
A Pós Modernidade coloca em evidência uma relação com o tempo e espaço como nunca experimentamos antes. As referências não apenas das 
comunidades locais nas quais o indivíduo vive, tampouco das instituições que integram tal comunidade, como família, escola e instituições religiosas. Informações vindas 
de todo o globo chegam a nós de maneira constante e fragmentada na sociedade informacional (Castells, 1999). As relações deixam de ser orientadas pela palavra da 
tradição e passam a ser mediadas pelos veículos de comunicação de massa, que ajudam a promover uma aceleração do tempo, à medida que vão sendo inventados e 
utilizados socialmente. 
O jornal impresso nasce no século XVII, mas só começa a ter uma circulação mais expressiva a partir do século XVIII, funcionando como um 
instrumento político no contexto iluminista, marcado pelo espírito esclarecedor e, consequentemente, ajudando a formar uma opinião pública. O jornalismo se estrutura 
enquanto um campo e a passa por um processo de profissionalização e divisão de trabalho no século XIX, devido a novas técnicas de impressão e equipamentos novos, a 
invenção da máquina fotográfica, do telégrafo, das agências de notícia, o barateamento da produção noticiosa, o financiamento do mercado publicitário, especialmente a 
partir de 1830, o processo de alfabetização das massas, além da urbanização das cidades, apenas para citar os principais pontos.
Foi após o século XIX, portanto, que 
características deontológicas fundamentais do jornalismo, como objetividade, a ideia do jornalismo como um quarto poder a serviço dos cidadãos, clareza, informação 
verídica e devidamente checada são forjadas, integrando o ethos jornalísticos até os dias de hoje. 
Temos, então, um tempo pós-moderno acelerado, marcado 
atualmente por uma jornada de trabalho flexível, em que trabalhamos a todo momento e em todo lugar, graças ao uso da Tecnologias de Informação e Comunicação, e 
na qual todos produzidos e partilhamos informações, pois o paradigma monológico um-todos em que os meios de comunicação detinham o monopólio de fala, pois 
centralizavam os meios de produção de difusão da informação, é alterado para o esquema todos-todos, marcado pelo surgimento dos prosumers, um termo do inglês 
que une os vocábulos producer e consumer, a fim de ilustrar o papel ativo do receptor, que se converte em co-autor quando comenta, compartilha, corrige e colabora no 
âmbito do webjornalismo. 
Essa ressignificação do papel do público na relação com os meios de comunicação de massa altera a própria configuração desses meios, que 
passam a ser marcados pelo info entretenimento e, conforme a literatura na área de webjorlalismo (Barbosa, 2007, Borges, 2009) vem afirmando há aproximadamente 
duas décadas, culmina num texto curto, fragmentado, que procura estimular a participação do receptor. Além disso, as equipes enxutas e que atuam paralelamente no 
online e no impresso, e a lógica da alimentação constante do site que, diferente do impresso, procura dar conta do maior número possível de fatos, pois não está 
condicionado pela limitação do suporte papel (Borges, 2009) estimulariam os textos concisos. 
No fim de 2012, no entanto, a reportagem Snow fall (Amado, 2013), 
publicada no site do New York Times, trouxe uma novidade para o webjornalismo, sendo considerada o início do longform. O matária, com 18 mil palavras, considerada 
muito extensa para jornalismo online, contou com 3,5 de visualizações apenas nos seis primeiros dias da publicação. No cenário brasileiro, a premiada reportagem “a 
Batalha de Belo Monte”, publicada pela Folha de SP, em 2013, é tida como precursora do gênero em nosso país, tendo envolvido dezenove profissionais e durado dez 
meses para ser produzida. O longform envolve um formato longo, não só no sentido de extensão de texto, que costuma ultrapassar quatro mil caracteres, mas também 
uma profundidade na apuração, e no relato, que se diferencia da narrativa padrão do online, explorando intensamente as qualidades multimidiáticas, a fim de gerar 
histórias atraentes. Galerias de fotos e vídeos, infográficos, animações, jogos e recursos visuais são alguns exemplos. 
A palavra emoção, no campo jornalístico, costuma 
ser vista pejorativamente, por evocar o sensacionalismo. Cabe ressaltar que não compreendo a emoção como um problema, pois concordo com Gadret (2016), quando 
ela reivindica a incorporação da emoção como parte da epistemologia do jornalismo. Ocorre que o panorama científico positivista ajudou num processo de valorização da 
objetividade, que foi apropriado enquanto valor que integra fortemente o ethos jornalístico e propunha retratar a realidade tal como ela é. 
Não é por acaso, portanto, 
que a emoção vem sendo encarada como uma consequência ruim do trabalho jornalístico, frequentemente associada ao sensacionalismo. A emoção sempre foi 
considerada como algo que se opõe à informação, que impede a objetividade e a isenção. Gadret (2016) propõe pensarmos a emoção no campo de maneira diferente, 
pois a neurociência do século XXI já reconhece que as emoções são uma parte integrante de nosso processo cognitivo, sendo responsável também pela tomada de 
decisão. 
O campo jornalístico pouco debateu sobre emoções, geralmente as reconhecendo como elemento importante do telejornalismo, como comumente aparece em 
manuais de telejornalismo, numa visão mais pragmática, em que os profissionais assumem emoção como algo inerente às qualidades estéticas da TV, ou como reflexo de 
uma sociedade que supervaloriza a imagem e preza por uma cultura emocional, geralmente não relacionando a emoção à busca pela audiência. A segunda posição 
assumida no campo costuma encarar a emoção como estratégia de criação de vínculo da emissora com o telespectador, que se valeria da emoção, muitas vezes em 
detrimento da verdade, para atrair o público, numa perspectiva mais teórico “denuncista”. O problema é que nenhuma dessas duas posições nos permite avançar no 
sentido de compreender como a emoção está presente no discurso jornalístico, ou melhor, como a emoção ajuda a constituir o discurso jornalístico. 

OBJETIVOS
A 
presente proposta de pesquisa objetiva compreender o webjornalismo e suas formas de narrativa, dedicando especial atenção ao longform, que surge como uma nova 
possibilidade de construção noticiosa para o jornalismo online, tendo sido pouco estudado no âmbito acadêmico. 
Outro objetivo, ainda na tentativa de compreender as 
especificidades da linguagem do jornalismo online, em especial o longform, é analisar o papel da emoção nessas publicações, a partir do uso dos recursos multimídia e 
dos comentários dos leitores. O conteúdo midiático é estruturado hoje a partir da multimidialidade, numa lógica de convergência (Jenkins, 2009) com a própria 
viabilidade financeira da mídia depende da criação de relacionamento com os leitores, no sentido de produzir narrativas interessantes, que estimulem o público a 
comentar e compartilhar, caso contrário, os longforms ficam “perdidos” no turbilhão de informações do ciberespaço. 	Ademais, há um “contrato comunicacional” 
Charaudeau (2007), no qual existe um acordo tácito entre os jornalistas que produzem as notícias baseados naquilo que imaginam que o leitor espere/deseje, e os 
receptores reais, que interpretam baseados em sua bagagem e elementos que possuem para inferir um significado ao discurso jornalístico. Ou seja, os jornalistas estão 
sempre preocupados com o que o público deseja, buscando criar conteúdos que satisfaçam os leitores, pois o jornalismo envolve um equilíbrio entre o fazer-saber, que 
seria a missão primeira do jornalismo, no sentido de informar e munir a opinião pública de fatos relevantes, e fazer-sentir, de cariz secundário, a fim de criar um vínculo, 
uma relação com os clientes que ajude a manter a viabilidade financeira do empreendimento noticioso. 
Embora Gradet (2016) concorde com essas premissas, ela 
reivindica um papel ainda mais central às emoções, que não seriam coadjuvantes no processo noticioso. Para ela, o vínculo entre espectador e veículo, ou seja, o fazer-
sentir, é que garante o fazer-saber, quer dizer, o acesso à informação. Se a emoção é parte constituinte de nosso processo racional, integrando nosso aparelho cognitivo, 
logo ela não é simplesmente algo indesejado a ser eliminado pela objetividade ou uma prática meramente mercadológica para garantir a sobrevivência econômica, mas 
também parte integrante do discurso jornalístico. 

METODOLOGIA
O presente trabalho envolve pesquisa bibliográfica acerca do webjornalismo, no sentido de 
compreendê-lo enquanto parte do gênero jornalístico, com suas peculiaridades narrativas, tendo em vista os recursos multimídia e o grande consumo a partir da “quarta 
tela”: o celular. Não há muita produção acadêmica acerca do longform, apenas poucos artigos. Nesse sentido, recorrei também a artigos na língua inglesa para 
compreender melhor o fenômeno. 
Nos meses de fevereiro, março, abril e maio, estarei dedicada à pesquisa bibliográfica do tema e ao monitoramento dos jornais online 
do Globo e da Folha de SP, no sentido de reunir material noticioso que se configure enquanto longforms. O período de quatro meses é necessário, pois é um gênero ainda 
em gestação e que, por se aproximar da reportagem, não é produzido na mesma celeridade que as notícias factuais do cotidiano. O monitoramento será realizado nas 
quartas e quintas e domingos, por se compreender que tais matérias ficam disponíveis por mais tempo no site, justamente por demandar uma apuração e produção mais 
custosa. 
Após a seleção do corpus de pesquisa, será empreendido um trabalho de análise de conteúdo face às características estudadas no longform, buscando analisar 
o objeto da notícia, tratamento dado, recursos multimídia e colaboração/reação do público a partir dos comentários do próprio site. É nesse ponto da análise que 
também será verificado o uso da emoção como parte da construção discursiva. Gadret (2016) realizou tal análise na cobertura televisa, na qual conseguimos perceber as 
expressões dos jornalistas, enquadramentos e o texto em si (do âncora, passagem e off) Mas o material do online é riquíssimo e possibilita tal análise, pois o computador 
integra a imagem fotográfica, a imagem em movimento do vídeo, o texto do impresso (e que também é a base no produto televisivo), e outros elementos, como 
infográficos, animações e mesmo elementos mais estéticos, como a neve que caía na tele, à medida que o leitor percorria a página pela barra de rolagem, na matéria do 
Snowfall (Amado, 2013). 

VIABILIDADE ECONOMICO FINANCEIRA
A pesquisa apresenta um custo baixo, pois envolve pesquisa bibliográfica, que requer certo 
investimento de livros, o monitoramento dos veículos, que demanda assinatura dos jornais online, a fim de poder reunir o corpus sem maiores obstáculos.
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PROJETO: Loops e circuitos na arte contemporânea: Gif, experimentalismo em lições mcluhanianas 

Descrição do Plano de Trabalho
Título: 
O gif é a mensagem:  Loop, origens e possibilidades das imagens e suas repetições.

Introdução: 
Como no método proposto pelo filósofo italiano Giambattista 
Vico, o corso e ricorso, o mundo está em constante movimento torcendo e retorcendo nossas ideias. Em sua Ciência Nova, crítica ao cartesianismo, a história se desdobra 
em uma série de ciclos, de idas e vindas. Não à toa esse projeto também é sobre um pensamento que (des)dobra da arte e se apoia em autores de diferentes áreas: 
teorias da mídia, história da arte, cinema studies para compor uma sinfonia de elementos na aldeia (audiovisual) global em que “o meio é mensagem” em variadas vidas e 
sobrevidas da(s) imagem(ns). 	Nos apropriamos dessa ideia de Vico e de McLuhan   para pensar em nossa proposta de projeto de pesquisa os gifs – formato para 
intercâmbio de gráficos. Extensão que permite imagens animadas compactas e que se tornaram um fenômeno nas redes sociais nos últimos dois anos. A arte 
contemporânea em particular após a afirmação de fenômenos relacionados aos aparelhos cinéticos de Marcel Duchamp e Man Ray, herdeiros dos brinquedos óticos do 
início do século XIX (taumatrópio, 1825; fenacistiscópio, 1829), que por sua vez deram origens aos experimentos de Eadward Muybridge e  Étienne Jules-Marey acabaram  
recriadas no cinema experimental (filmes gráficos, estruturalistas etc) e na videoarte,  videoinstalação e atualmente no  Vjing e demais experiências de performances de 
projeções em tempo real – que nossas pesquisas anteriores nesse Programa Produtividade se centravam -  somados às experimentações com áudio e imagem na web, 
permitem-nos refletir como certas tecnologias reeditam antigas técnicas e ampliam ou estendem a própria arte para pensar seus espectros, suas possibilidades 
anacrônicas, memórias ou “talvez não exista reflexão (...) acerca da história contemporânea sem uma atitude genealógica e arqueológica que revele seus sintomas, seus 
movimentos inconscientes (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 396)”. 	Algo significativamente novo e sintomático acontece nas artes que preconizam a repetição. O gif trabalha 
com o loop, com a ideia de giro, de uma imagem que roda.  Mídia visual dentro de mídias digitais, os gifs circulam. Evidentemente os memes e outras paródias na rede 
utilizam esse novo formato visual, bem como já parece a publicidade utilizar tal fenômeno. 



No entanto para além do aspecto jocoso dos memes e do uso publicitário, 
nosso projeto se baseia na história do cinema ou em uma arqueologia da arte das imagens em movimento e da mídia para compreender essa novas configuração 
imagética. Essa imagem em série(s) e multiplicidades. Imagem que contém o áudio ( pelo usuário complementado), pois de forma hiperestética como também apontou 
McLuhan é todo-inclusiva. 
A forma multiserial se torna arte de séries, movimentos e momentos repetidos. O loop, essa técnica de repetição própria da música 
eletrônica, das performances audiovisuais em tempo real (ou o que se convencionou chamar de live cinema) ou essa “toda trabalhosa função de repetir ações de uma 
mesma maneira” (COURI, 2012, p.29) interiorizou-se nos artistas desde a Renascença e desde então passeia pela história da arte.  Destarte, toda tecnologia engendra 
novos ambientes como já apontava McLuhan, ou antes com Benjamin compreendendo que “a arte contemporânea será tanto mais eficaz quanto mais se orientar em 
função da reprodutibilidade e, portanto, quanto menos colocar em seu centro a obra original” (1994, p.180). O loop torna-se como problematiza Lev Manovich pensando 
a linguagem nas novas mídias uma espécie de “engrenagem narrativa” (2001, p.314), um outro ambiente para realizações artísticas atualizado pelas novas mídias, mas 
presente frequentemente nas artes.  Elemento narrativo, mas também forma de pensar a reprodutibilidade em um novo contexto. O gif de certa forma pertence a era da 
“remixibilidade técnica” (estendendo a noção benjaminiana de reprodutibilidade)	Tais imagens que priorizam sua vocação para telas pequenas são algumas vezes até 
propícias a baixa definição. Marshall McLuhan para diferenciar os meios quentes dos frios observou que os primeiros como o cinema e o rádio prolongam um único 
sentido e em “alta definição”, em alta saturação de dados. Numa era saturada de dados, os gifs surgem como pequenos momentos, micronarrativas dentro da grande 
narrativa audiovisual que estamos imersos.
Os gifs são séries de imagens que estendem uma vez mais o cinema em termos mcluhanianos. Esse tipo de imagem (que se 
vê entre meio e mensagem) acaba por nos levar a repensar algumas questões levantadas por McLuhan envolvendo as sensorialidades, estéticas, extensões e linguagens 
trazidas por artistas experimentais e recriadores que aplicam as formulações do teórico canadense (meio como mensagem, 
meios como massagens) para além da morte 
do cinema, pensando o futuro, a sobrevivência das imagens e sons no contemporâneo tecnológico, todo-inclusivo e sinestésico, experimental. “O artista experimental 
está sempre construindo modelos de situações futuras que propiciam faróis confiáveis para a navegação social. O cientista social só pode falar sobre padrões correntes de 
gosto, pois não tem o mesmo acesso aos padrões futuros que ao artista sempre teve”. (MCLUHAN, 2005, p.36).	O artista experimental que produz gifs compreende os 
apelos sensoriais dessa nova imagem ao mesmo tempo foto-gráfica, remontada e transformado em vídeo-gráfica, expandida. Gene Youngblood (1970), com seu conceito 
de cinema expandido, profundamente influenciado pelas teorias de McLuhan, pensa o cinema como uma espécie de “ciência do design”. Também como complemento a 
esse aspecto midiático e experimental uma importante lacuna para quem já começa a pensar os gifs está na ideia de um  audiovisual que lida com o microcinema que 
aponta Lucas Bambozzi  e que  “se aproxima de uma das noções fundamentais do cinema estrutural, a saber, a questão do movimento, ou melhor algo que se faz entre o 
fotograma e o movimento” (PARENTE, 2015, p.6). Esse microcinema chamado gif é nosso objeto central de análise em termos teóricos e práticos.		OBJETIVOS		Nossos 
objetivos são produzir com as teorias mencionadas por aqui uma miríade de previsões e questionamentos para uma arte contemporânea. Entender e reverberar  
questões que os autores que nos servem de referencial teórico e outros para compreender teoricamente o gif como mensagem nos estudos audiovisuais. Para tal 
retornar  a movimentos, artistas, exemplos visuais ou audiovisuais que apontamos e que serão aprofundados com análise mais detalhadas pensando sempre como o gif 
pode se apropriar do material visual, audiovisual e experiências. Nesse sentido como objetivo de nossa pesquisa está a produção de uma série de gifs com imagens da 
pesquisa e também produzidas por nós. Refletir sobre como uma sobrevivência de imagens passeia por diferentes fenômenos da arte, entendendo que os gifs reeditam 
os experimentos das fotografias animadas, os trípticos, os filmes gráficos são parte de nossa busca. Pensar no sentido de reler as teorias e teóricos mencionados e 
produzir com na pesquisa uma série de gifs, pequenos filmes e brinquedos óticos que tenham a história da arte como tema, lendo-a no sentido do atlas warburguiano 
também se articula como uma meta.
De forma mais periférica a pesquisa visa contribuir com novos materiais para o ensino das artes através dos exemplos  mencionados 
anteriormente; propor possibilidades de críticas ao atual estado da pesquisa sobre gifs animados; pensar outros exemplos para além da arte como o uso publicitário e as 
ferramentas que a imagem em loop ou repetida ganha em outras esferas como a política ( muitos são os gifs nesse sentido, uma vez que como aponta Ranciére é cada 
vez mais difícil separar estética de política)


METODOLOGIA

 Uma questão de método se faz presente num sentido mcluhaniano: explorar e não só explicar, essa é 
nossa etapa central. Nossa metodologia exploratória divide-se em uma revisão bibliográfica (primeira parte de nossa pesquisa) e um estudo que passa por uma análise 
visual e audiovisual (segunda parte). Em suma nosso método é exploratório na proposta warburguiana de seu Atlas Mnemosyne no sentido de pensar séries de imagens, 
grupos seriais, multiseriais “Haveria um estudo específico a fazer sobre a arte dos agrupamentos e dos recortes em Mnemosyne, onde coexiste toda sorte de efeitos 
seriados -ou de contrastes. As imagens de um mesmo conjunto (..) produzem o efeito de jogos de cartas dispostos sobre uma mesa” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.385). Tal 
efeito aponta em nossa metodologia para um trabalho com regras, mas também com criação para desvios que o jogo com os gifs perpassa. Esse jogo deságua na nossa 
terceira etapa que é a produção de gifs com aplicativos já existentes e pensando também novas possibilidades para cirá-los.
Em nosso método perpassa uma questão 
que as séries de imagens que formam nosso corpus e coteja uma sobrevivência das imagens que nos leva a crer que o fenaquistiscópio de Plateau é emulado pelo gif 
animado, o estereoscópio de Brewster pelos filmes gráficos, os tríticos e dípticos de Bacon pela glitch art, o cinema 4D pelas experiências radicais dos moving panoramas 
(mareorama e cineorama). Aqui como nesse último exemplo derivamos nossa ideia inicial para mostrar que nas máquinas ou em uma arqueologia de exemplos visuais e 
audiovisuais o caminho a se trilhar para pesquisa esbarra em uma cartografia. 		Ainda como parte de nosso metodologia recorremos ao artigo “O Filme”, de Marc Ferro. 
Nele o autor lança mão do conceito de zona de realidade não visível para compreender como o cinema nos permite atingir uma região que permanecia “oculta, 
inapreensível” (FERRO, 1976, p. 213). Ferro se debruçou sobre o cinema de Kuleshov para vasculhar um pouco da história da revolução russa a partir do cinema. 
Encerrando a introdução do seu texto temos: Partir da imagem, das imagens. Não procurar somente nelas exemplificação, confirmação ou desmentido de um outro 
saber, aquele da tradição escrita. Considerar as imagens tais como são, com a possibilidade de apelar para outros saberes para melhor compreendê-las (FERRO, 1976, 
p.203).
	Ferro parece seguir assim a risca uma preocupação nietzschiana, a busca por outros métodos, por outros estilos para se pensar. Em alguns momentos, Ferro 
toca em questões decisivas para o caminho de nosso trabalho. Partir de imagens, explorar imagens para compreender que o gif é mensagem e massagem e que seus 
efeitos geram novas formas de pensar o audiovisual.


Resultados esperados
A produção de artigos acadêmicos com resultados desse levantamento e das combinações 
possíveis entre as manifestações artísticas que apresentamos bem como a conjunção desse projeto para outros com caráter mais artístico faz parte de nossas 
expectativas. 
De forma mais pontual podemos prever trabalhos envolvendo as pinturas de Bacon (seus trípticos de certa forma prenunciaram os gifs) , pequenos 
filmetes a partir dos trabalhos seriais de Muybridge, seu “rio de imagens” (SOLNIT, 2010, p. 177) ou com seu zoopraxiscópio, essa “enormidade enciclopédica” 
(GRUNDBERG, 2010, p. 11), e Marey e suas fotografias que desenham o tempo ( cronofotografias) como gifs acelerados ou até mesmo próximas de fenômenos como a 
glitch art, ou também sugerir um produto audiovisual somente com imagens que se tornaram gifs na rede ou por nós produzidas. Trabalhos interativos também devem 
decorrer de pesquisas como essa. 


 VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
Todo o material bibliográfico bem como qualquer câmera ou programa para realização de 
gifs é de total responsabilidade do autor desse projeto. Em vista disso projeto é viável técnica e economicamente. Parte significativa do material bibliográfico já é de posse 
do docente.  A tentativa de através de órgão de fomento conseguir mais suporte, evidentemente pode gerar produtos e possibilidades novas.


Lattes: http://lattes.cnpq.br/3887403771911100
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Cronograma:
Cronograma:	Fevereiro – Levantamento de bibliografia específica e Revisão de literatura. Início de levantamento sobre as primeiras imagens no formato gif.		Março – 
Continuação da revisão de literatura nas áreas explicitadas na introdução desse projeto. Levantamento e análises de experimentos com fotografias em movimento, 
trabalhos experimentais e brinquedos óticos que de certa forma anteciparam o trabalho em loop.			Abril – Leitura e fichamento de literatura específica e Início do 
levantamento dos sites que hospedam gifs. Início da escrita do projeto  a ser submetido a órgão de fomento.		Maio – Escrita do Primeiro artigo a ser enviado para a 
Conferencia Internacional Avanca. Continuação da pesquisa nos sites que hospedam gifs e de literatura sobre o tema.
 
Junho -  Início da Produção de gifs a partir  do 
material já coletado teórica e na pesquisa com os gifs. Continuação  da escrita do projeto  a ser submetido a órgão de fomento. 		Julho – aprofundamento da ideia de 
microcinema e projetos que usam gifs como ponto de partida ou mesmo como produção audiovisual como nos trabalhos de live cinema.


Agosto- Início da escrita do 
trabalho para o Seminário de Pesquisa.  Término da escrita do projeto  a ser submetido a órgão de fomento. Início da escrita do segundo artigo.

Setembro - Realização 
de gifs e outros materiais audiovisuais que demonstrem o caráter também prático/artístico da pesquisa. Preparação de evento sobre a pesquisa.		Outubro – Preparo da 
apresentação do segundo trabalho a ser apresentado na Socine. Compilação de vídeo com os gifs analisados.		Novembro – Comparações entre gifs e experimentos 
artísticos que antecedem o cinema. Realização de evento (colóquio) sobre gifs e a cena em loop no cinema experimental contemporâneo.  		Dezembro – Análise e 
comparação de movimentos de vanguarda e do cinema experimental com gifs.		Janeiro – Desdobramentos e considerações finais. Leitura crítica da produção realizada 
ao longo 
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PROJETO: ReBrinqEstácio - Rede de Brinquedotecas da Universidade Estácio de Sá 

Cronograma:
Fevereiro e março/2018 - elaboração do levantamento das Brinquedotecas nos campi da Universidade Estácio de Sá; 	Abril a junho/2018 – coleta de dados da 
Brinquedoteca: sua fundação, equipe e formas de atendimento e elaboração do inventário de brinquedos/jogos disponíveis no espaço das brinquedotecas 
pesquisadas;	Julho a novembro/2018 – categorização dos dados coletados e análise dos dados tendo em vista as recorrências e as especificidades de cada espaço 
pesquisado;	Novembro/2018 a janeiro/2019 – elaboração e apresentação do relatório final da pesquisa, com o envio do artigo resultante da pesquisa a periódico com 
qualis A1-A2 ou B1-B2 	Janeiro/2019 – sugestão de um hiperlink no sítio oficial da Universidade Estácio de Sá para a consulta pública da ReBrinqEstácio como publicização 
da pesquisa empreendida
2019/2021 - ampliação do projeto para âmbito nacional com futuros editais

Descrição do Plano de Trabalho
ReBrinqEstácio: a construção da Rede de Brinquedotecas da Universidade Estácio de Sá
Introdução
O lúdico faz parte da natureza humana. Huizinga (1980) e Callois 
(1990), além de outros autores, nos permitem fazer essa afirmativa, pois pesquisam o jogo e a brincadeira em seus aspectos históricos, antropológicos, sociológicos e até 
mesmo, filosóficos. Para os autores em questão, os fenômenos sociais devem ser compreendidos nas inter-relações humanas que se materializam no campo da 
linguagem, da arte, do trabalho, da educação e/ou do lúdico, manifestações de comunicação permanente entre os atores sociais. Assim, pensar o lúdico na educação é 
buscar nas raízes desse processo o desenvolvimento que permeia a formação do ser como humano em sua constante interação com o meio que o cerca e, nesse sentido, 
o ambiente de formação, seja este escolar ou não escolar, é permeado de ações lúdicas que, desde a mais tenra idade, tomam centralidade nas interações humanas. 
Tomando por base os aspectos educativos, materiais e práticas pensadas para o desenvolvimento da infância de forma geral, devem procurar levar em conta, na sua 
elaboração, elementos lúdicos, pois já se tem provado que o lúdico auxilia sobremaneira a aprendizagem escolar (WAJSKOP, 2001; KISHIMOTO, 2002; BROUGÈRE, 2002). 
Na universidade, espaço/tempo privilegiado de construção e troca de conhecimentos e saberes, pensar o lúdico como tema de estudo/ensino/pesquisa mostra-se um 
caminho profícuo para o diálogo inter e multidisciplinar, visto que os estudos do/sobre o lúdico abrangem diversas áreas do conhecimento. E, no ambiente de pesquisa, 
sistematizar esses estudos metodologicamente pode contribui para a formalização e estruturação de um campo referencial de estudo/ensino/pesquisa/extensão para 
vários cursos, dentre esses, as Licenciaturas e o Curso de Pedagogia. Torna-se fundamental um espaço para o empreendimento de ações e práticas que possam ser 
efetivadas na perspectiva de análises mais apuradas de como os aspectos do lúdico podem (e devem) ser objeto de pesquisas sistematizadas. E um desses espaços a que o 
presente projeto se refere é a Brinquedoteca Universitária. No Curso de Licenciatura em Pedagogia, a Brinquedoteca é parte integrante dos critérios de avaliação e 
reconhecimento de cursos, prevista na “Dimensão 3 Instalações Físicas (infraestrutura)” no item “3.12 Indicador Brinquedoteca” (p. 14), sendo-lhe atribuído pela equipe 
de avaliação conceitos que variam de “1 (quando o curso não possui brinquedoteca)” a “5 (quando a brinquedoteca está plenamente adequada, considerando os 
seguintes aspectos: instalações físicas, equipamentos, jogos educativos e brinquedos)”, em suas variações. Esses indicadores constam no documento “Instrumento de 
Avaliação de Cursos Superiores de Pedagogia (subsidia o ato de Reconhecimento)” de 2010 do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira) e faz parte dos critérios de avaliação do curso. Um projeto de pesquisa que promova estudos sistemáticos sobre o espaço da Brinquedoteca traz à universidade o 
fortalecimento de suas ações nessa direção, qual seja, o investimento em pesquisa também se justifica pela ocupação e utilização do espaço como lócus de produção de 
conhecimento. Para além desse ponto e corroborando o anteriormente apresentado, é importante salientar que o Plano de Desenvolvimento Institucional da 
Universidade Estácio de Sá (2012) no quadriênio 2013-2017 prevê na seção 2.2 Pesquisa - 2.2.1 Política de Pesquisa a intenção de "dar continuidade a todas as ações 
desenvolvidas e o incentivo a um efetivo envolvimento de alunos e professores da UNESA com a pesquisa" (UNESA, PDI, 2012, p. 139). Também na seção 2.3 Extensão, de 
maneira geral, o destaque para a função social da universidade face aos aspectos legais (BRASIL, LDBEN 9394/96, art. 43), bem como cita a Brinquedoteca nominalmente 
no quadro que compõe a subseção 2.3.8 Programas, Projetos e Atividades de Extensão e Responsabilidade Socioambiental (p. 150), como uma das ações fulcrais para 
serem continuadas e ampliadas em seu Plano de Ação.
Objetivos 
Diante do exposto, o presente projeto de pesquisa tem como objetivo central investigar as 
Brinquedotecas Universitárias dos campi da Universidade Estácio de Sá situados no estado do Rio de Janeiro em suas particularidades e coincidências, para a formalização 
da “Rede de Brinquedotecas da UNESA – ReBrinqEstácio”, como suporte de ensino-pesquisa-extensão. São objetivos concorrentes do projeto: realizar o levantamento dos 
campi da UNESA que têm brinquedoteca; coletar dados de sua fundação, equipe e formas de atendimento; elaborar inventário de brinquedos/jogos disponíveis no 
espaço das brinquedotecas pesquisadas; categorizar os dados coletados; analisar os dados tendo em vista as recorrências e as especificidades de cada espaço pesquisado; 
sugerir um hiperlink no sítio oficial da Universidade Estácio de Sá para a consulta pública da ReBrinqEstácio como publicização da pesquisa empreendida.
Metodologia da 
pesquisa com indicação das etapas
A pesquisa ora anunciada em forma de projeto é uma pesquisa de abordagem qualitativa, na qual os dados serão analisados frente ao 
referencial teórico da Análise de Conteúdo, tal qual é prescrita por Bardin (1977), com a construção de categorias de análise a partir dos dados coletados. Importante 
ressaltar que na Análise de Conteúdo proposta por Bardin, tanto a unidade de registro, que marca a quantidade de recorrências e/ou ausências no material coletado, bem 
como a unidade de conteúdo, que é o indicador das categorias que dali irão se formar, fortalecem a análise. Serão realizadas visitas in loco para as entrevistas e respostas 
ao questionário, com o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apresentado pelo pesquisador e atestado pelos respondentes. As visitas serão 
documentadas por registro fotográfico do espaço e das atividades que estiverem sendo desenvolvidas no local.
O projeto de pesquisa prevê as seguintes etapas: 
1ª 
etapa: fevereiro e março/2018 - elaboração do levantamento das Brinquedotecas nos campi da Universidade Estácio de Sá; 	2ª etapa: abril a junho/2018 – coleta de 
dados da Brinquedoteca: sua fundação, equipe e formas de atendimento e elaboração do inventário de brinquedos/jogos disponíveis no espaço das brinquedotecas 
pesquisadas;	3ª etapa: julho a novembro/2018 – categorização dos dados coletados e análise dos dados tendo em vista as recorrências e as especificidades de cada 
espaço pesquisado;	4ª etapa: novembro/2018 a janeiro/2019 – elaboração e apresentação do relatório final da pesquisa, com o envio do artigo resultante da pesquisa a 
periódico com qualis A1-A2 ou B1-B2 	5ª etapa: janeiro/2019 – sugestão de um hiperlink no sítio oficial da Universidade Estácio de Sá para a consulta pública da 
ReBrinqEstácio como publicização da pesquisa empreendida
2019/2020 - ampliação do projeto para âmbito nacional com futuros editais
Viabilidade técnica e 
econômica
O projeto tem viabilidade técnica e econômica, pois solicita poucos recursos financeiros e de logística, o que contribui para sua exequibilidade pela 
pesquisadora que ora o sugere. Pretende-se que, executados os objetivos previstos aqui inicialmente, estes sejam ampliados para a formação de uma Rede Nacional de 
Brinquedotecas da Universidade Estácio de Sá em posteriores projetos com financiamento externo e/ou parcerias.
É uma produção de Ciência e Tecnologia que contribui 
para o ensino, pesquisa e extensão, conforme o texto constitucional em seu artigo 207 que prevê como função precípua da universidade: "art. 207. As universidades 
gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão".
Ainda, o projeto está em consonância como a produção do GEPA-UNESA Campus Nova Iguaçu (Grupo de Pesquisa Estratégias Pedagógicas de Aprendizagem) 
filiado à Linha de Pesquisa Aprendizagem Significativa e o Lúdico (espelho do grupo disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9801370406719290, autorizado 
pela Universidade Estácio de Sá e certificado pelo CNPq), o que fortalece a perspectiva da construção e produção de novos conhecimentos em diálogos inter e 
transdisciplinares que podem ser efetivados em prol de uma educação de qualidade. 
OBS: o projeto está em apreciação do comitê de ética, registrado na Plataforma 
Brasil com os seguintes dados: 
Título da Pesquisa: ReBrinqEstácio: a construção da Rede de Brinquedotecas da Universidade Estácio de Sá
Pesquisador Responsável: Ana 
Valéria de Figueiredo da Costa
Área Temática:	
Versão: 1
CAAE: 79693017.4.0000.5284
Submetido em: 07/11/2017
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PROJETO: Trajetória escolar e evasão ao ensino superior: inclusão ou exclusão?

Cronograma:
2018/ Meses 	Atividades			Fevereiro -Levantamento dos boletins dos alunos – evadidos e bem-sucedidos	Março- Início do levantamento dos dados dos 
boletins/históricos
Abril- Separação por curso dos dados levantados
Maio- Preparação de textos para publicação
Junho-Continuação da tabulação de dados dos 
alunos
Julho-Preparação de trabalho p/ congresso internacional
Agosto-Viagem para participação em congresso
setembro	Preparação de dados com os resultados da 
Pesquisa da Evasão
Outubro -Preparação de artigo para submissão em Periódicos
Novembro -Preparação de um Relatório sobre a Pesquisa da Evasão
Dezembro -
Finalização dos trabalhos e preparação de novos projetos

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
Esta pesquisa está sendo proposta como desdobramento da nossa pesquisa  anterior (2017), na qual foram levantados dados acerca da evasão dos cursos 
de graduação em uma IES de ensino privado na cidade do Rio de Janeiro. Na pesquisa anterior, chegamos à conclusão de que a evasão na educação básica já vem sendo 
estudada no Brasil, faz parte de pesquisas e tem dados disponíveis. No entanto, quando as buscas se voltam para o ensino superior, fica patente a ausência de pesquisa 
abalizada, como já argumentamos no estudo anterior.
Como já citado, o agravante da evasão é que ela impacta consideravelmente a gestão universitária, causando 
prejuízos para ambos os envolvidos: aluno e universidade. Assim, todo esforço de pesquisa que possa contribuir para o esclarecimento das causas desse fenômeno deve 
ser encarado como bem-vindo.
No ano de 2017, desenvolvemos uma pesquisa no Campus Vilar dos Teles, cujos objetivos foram os de buscar respostas do aluno evadido 
para entender a situação e procurar uma resposta para o problema a partir da base administrativa da universidade. Como os resultados da parte inicial da pesquisa não 
foram de todo satisfatórios, vamos desdobrar os esforços e buscar, desta vez, uma resposta de contexto no ambiente universitário interno, com dados numéricos mais 
concretos.
Do ponto de vista teórico, e refletindo sobre essa questão, podemos destacar as análises de Moehleke (2007) que afirma que quase não se conhece as causas 
da evasão nem os fatores que vão influenciar as taxas de diplomação. Isso, em virtude dos escassos estudos de avaliação institucional e trajetória acadêmica dos 
estudantes, pois a discussão se concentra na educação básica.
Outro autor que vai subsidiar nossas análises é Lahire (1997 apud DIAS, 2017, p.215) que em seus estudos 
destacou cinco pontos fundamentais para compreender a relação família-escola tendo como escopo o resultado das crianças oriundas das camadas populares, lembrando 
que: “as formas familiares da cultura escrita; as condições e disposições econômicas; a ordem moral doméstica; as formas de autoridade familiar; e as formas familiares 
de investimento pedagógico”, são os fatores que definem a carreira escolar em qualquer situação social e/ou cultural.	Nesse sentido, este trabalho tem como finalidade 
dar continuidade à pesquisa desenvolvida no âmbito de 2017, sendo que agora o objetivo é o de trabalhar com dados mais concretos para se tentar compreender como 
se processa um investimento pedagógico que, de um lado vai se traduzir em uma formação bem-sucedida, isto é, em não evasão e, do outro, o que pode ser constatado é 
o fracasso em relação ao curso, ou seja, em evasão do ensino superior.
OBJETIVOS
Objetivo Geral
Por meio de dados levantados na secretaria Geral dos Cursos 
investigados, identificar a toda a trajetória acadêmica dos alunos evadidos dos cursos de Direito, Logística e Administração, no intuito de entender razões anteriores que 
tenham influenciado a decisão de evadir.
Objetivos específicos
1- A partir dos dados levantados para a pesquisa de 2017, verificar a vida pregressa desses mesmos 
alunos a partir de seu ingresso na IES;
2- Levantar um número correspondente de alunos bem-sucedidos nos mesmos cursos e comparar os boletins de aproveitamento 
geral desses alunos com os boletins dos alunos evadidos;
3- Fazer uma Tabela comparativa de dados com as informações obtidas para amparar as conclusões que sejam 
possíveis de serem apuradas ao final do estudo.
METODOLOGIA
Tipologia da Pesquisa
Como se trata de uma pesquisa qualiquantitativa, este trabalho vai combinar 
dados das duas modalidades, recorrendo assim ao uso de recursos e técnicas estatísticas numéricas sem, contudo, abrir mão da interpretação dos fenômenos e da 
atribuição de significados aos dados, como indicado na Análise de Conteúdo. (BARDIN, 2001)
As ferramentas usadas para a leitura dos dados ainda não foram 
selecionadas, mas pode-se afirmar que serão empregados cálculos para dados estatísticos, próprios para pesquisas dessa natureza.
O campo da pesquisa
Como na etapa 
anterior, o campo escolhido continua sendo um município do Estado do Rio de Janeiro, cuja média é de 458.673 habitantes, tendo como a principal atividade econômica 
o segmento ligado ao setor de comércio e prestação de serviços, com renda média mensal de dois salários mínimos. (IBGE, 2010)
Os sujeitos da pesquisa
Como na etapa 
de 2017, os sujeitos da pesquisa serão ainda os alunos evadidos dos cursos de Direito, Logística e Administração, do Campus Vilar dos Teles da UNESA. Nessa segunda 
etapa da pesquisa, no entanto, como apontados nos objetivos específicos, serão selecionados um número correspondente de alunos bem-sucedidos nos mesmos cursos 
dos alunos evadidos para servirem de espelho e, posteriormente, os dados serem comparados os boletins de aproveitamento geral desses alunos com os boletins dos 
alunos evadidos. Os dados apurados serão divulgados anonimamente para que seja preservada a ética de pesquisa realizada com pessoas. Vale lembrar que, nesta etapa 
da pesquisa, serão sujeitos do estudo apenas alunos e ex-alunos da IES em causa.
Resultados esperados
Os resultados conseguidos a partir deste estudo serão 
armazenados em um banco de dados que ficará à disposição de outros pesquisadores que queiram dar continuidade à pesquisa sobre a problemática da evasão no ensino 
superior privado. Além disso, não enfrentaremos a inviabilidade econômica, pois a pesquisa ocorrerá no mesmo local de trabalho.
As etapas do Trabalho
As etapas do 
trabalho podem ser descritas como segue no cronograma das atividades para o ano de 2018:
CRONOGRAMA
2018/ Meses		Atividades		
Fevereiro -Levantamento dos 
boletins dos alunos – evadidos e bem-sucedidos	Março -Início do levantamento dos dados dos boletins/históricos	Abril-Separação por curso dos dados levantados	Maio-
Preparação de textos para publicação
Junho -Continuação da tabulação de dados dos alunos
Julho-Preparação de trabalho p/ congresso internacional
Agosto- Viagem 
para participação em congresso
setembro-Preparação de dados com os resultados da Pesquisa da Evasão
Outubro-Preparação de artigo para submissão em 
Periódicos
Novembro-Preparação de um Relatório sobre a Pesquisa da Evasão
Dezembro -Finalização dos trabalhos e preparação de novos 
projetos
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PROJETO: Políticas públicas de educação inclusiva: o ensino colaborativo na/para diversidade.

Descrição do Plano de Trabalho


Inclusão, acessibilidade e permanência no ensino superior: desenvolvendo ações e minimizando a evasão.		Justificativa do tema:		“Temos o direito de ser iguais quando 
a diferença nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. ” (Boaventura de Souza Santos)		Desde o ano de 2008 temos 
vivenciado diferentes mudanças nas diretrizes políticas federais referentes às propostas de escolarização do público alvo da Educação Especial (pessoas com deficiências 
intelectual, sensorial, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação), sobretudo com a implementação da Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e as Diretrizes Operacionais do Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade 
Educação Especial (BRASIL, 2009). 
Esses documentos e outros aspectos, evidenciam que a inclusão deve se dar em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil 
até o ensino superior. Outra questão se refere ao suporte educacional especializado, que deve ocorrer, prioritariamente, em salas de recursos multifuncionais por meio do 
atendimento educacional especializado (AEE), entendido como complemento e suplemento ao ensino comum e não como espaço substitutivo de escolarização, conforme 
ocorria, e ainda ocorre, em escolas especiais e nas classes especiais (BRASIL, 2008;2009).
É nesse contexto que tem sido adotado o conceito de desenho universal, que 
amplia as possibilidades de acessibilidade aos espaços físicos, o uso de artefatos e produtos, recursos de comunicação e outros que visem garantir o acesso e a 
participação de todas as pessoas, independentemente de suas especificidades sensoriais ou físicas visando garantir condição plena de locomoção, comunicação, 
informação e ao conhecimento. Ora, com o conceito de desenho universal ampliou-se a abrangência da noção de acessibilidade para além dos aspectos físicos. Diante 
disso, o conceito se refere tanto a pessoas que apresentam deficiências quanto pessoas com mobilidade reduzida.
Em nossa contemporaneidade as Instituições de 
Ensino Superior (IES) vêm se preocupando, com mais atenção, às leis, políticas e ações que visam garantir o acesso e a permanência e pessoas com deficiência no âmbito 
acadêmico.
A proposta de inclusão no Ensino Superior, no Brasil, ganhou fôlego a partir da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(BRASIL, 2008). De acordo com o documento:
Na educação superior, a transversalidade da educação especial se efetiva por meio de ações que promovam o acesso, a 
permanência e a participação dos alunos. Estas ações envolvem o planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade arquitetônica, 
nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de 
todas as atividades que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão (p.17).
	
O público alvo da Educação Especial, que é constituído por esse documento, se refere aos 
alunos com:
[...] deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino 
regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação 
infantil até a educação superior (BRASIL, 2008, p.14).

Diante disso, é um desafio para as Instituições de Ensino Superior (IES) a implementação dessas diretrizes de 
maneira que os alunos permaneçam e participem ativamente na vida acadêmica. 
No Decreto nº 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência 
Estudantil (PNAES) (BRASIL, 2010) e no Decreto nº 7.611/2011, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado, que prevê, no § 2º do art. 5º:	[...] VII – 
estruturação de núcleos de acessibilidade nas Instituições Federais de Educação Superior. [...] § 5º Os núcleos de acessibilidade nas Instituições Federais de Educação 
Superior visam eliminar barreiras físicas, de comunicação e informação que restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com 
deficiência. (BRASIL, 2011, p.12).
	
	A partir dessas referências e experiências no cotidiano das Universidades, surge a necessidade de uma pesquisa que contribua para 
a inclusão e, portanto, acessibilidade de alunos com necessidades educacionais especiais. Percebemos um elevado número de alunos que atendem ao público-alvo da 
Educação Especial. Essa pesquisa contribuirá não somente para acessibilidade e permanência desses alunos, como também influenciará nos impactos e diminuição de 
evasão. Muitos desses nossos alunos abandonam o percurso no ensino superior devido à falta de estrutura e apoio pedagógico.
 
Objetivos:

A presente pesquisa tem 
como objetivo geral:	•	Implementar ações inclusivas que promovam acessibilidade e permanência de alunos público-alvo da Educação Especial no Ensino Superior na 
unidade de São João de Meriti, na Universidade Estácio de Sá.	Essa pesquisa tem como objetivos específicos:	•	Diminuir o número de evasão;	•	Mapear o número de 
alunos com necessidades educacionais especiais na unidade;	•	Mapear as possibilidades e demandas apresentadas pelos alunos e pelos professores no processo de 
ensino e de aprendizagem;	•	Oferecer suporte pedagógico para os alunos com Necessidades Educacionais Especiais;	•	Acompanhar e analisar o desenvolvimento dos 
alunos;	•	Garantir o acesso e a permanência desses alunos na Universidade;	•	Cumprir com Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(BRASIL, 2008).

Fundamentação teórica:
       	 	
A Educação Especial tradicionalmente se configurou como um sistema paralelo e segregado de ensino, voltado para o 
atendimento especializado de indivíduos com deficiências, distúrbios graves de aprendizagem e/ou comportamento, altas habilidades ou superdotação. Foi 
caracterizando-se como serviço especializado por agrupar profissionais, técnicas, recursos e metodologias específicas para cada uma dessas áreas. Estes especialistas se 
responsabilizavam pelo ensino e aprendizagem de alunos então chamados de “especiais”, mesmo quando estes participavam de turmas comuns.	Nas últimas décadas, 
em função de novas demandas e expectativas sociais, aliadas aos avanços das ciências e tecnologias, os profissionais da Educação Especial têm se voltado para a busca de 
novas formas de educação com alternativas menos segregativas de absorção desses educandos pelos sistemas de ensino.
A Educação Inclusiva tem um novo modelo de 
educação que é possível o acesso e permanência de todos os alunos, e onde os mecanismos de seleção e discriminação, até então utilizados, são substituídos por 
procedimentos de identificação e remoção das barreiras para a aprendizagem.  Para isso é preciso realimentar a estrutura, organização, seu projeto político-pedagógico, 
seus recursos didáticos, metodologias e estratégias de ensino, bem como suas práticas avaliativas. 
	A partir da segunda metade da década de 1990, houve uma nova 
expansão do ensino superior. Pesquisas comprovam que 70% das vagas se encontram na modalidade de ensino particular, contra apenas 30% de vagas no ensino superior 
público (BRASIL, 2005). O aumento de vagas no ensino particular teve, como uma de suas consequências, o surgimento de uma nova situação, em que vários cursos 
passaram a oferecer mais vagas do que os candidatos neles inscritos. Assim, o processo seletivo, nessas instituições, passou a ser regulado pela existência ou não de 
vagas, com possibilidade de acesso de todos os alunos que desejam estudar. (FERRARI, 2007).
	Ainda é escassa a produção de pesquisas assim como a implantação de 
políticas para a inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior. Em 2006, a Secretaria de Educação Superior, do Ministério da Educação, recebeu 17 milhões em 
investimentos voltados à inclusão de negros, índios e pessoas com necessidades educacionais especiais. É interessante salientar que desse total, apenas 1,5 milhão - 
menos de 10% dos investimentos - foram destinados a programas de acesso e permanência no ensino superior das pessoas com tais necessidades (BRASIL, 2006).
Muitas 
vezes a entrada dos alunos com necessidades educacionais especiais na Universidade não se dá de modo explícito. As dificuldades podem aparecer para os alunos da 
classe e professores. Muitas vezes os alunos desconhecem suas condições ao entrar no ensino superior e passam a conhecer-se dentro desse universo. Exemplo disso são 
os alunos com dislexia, deficiência intelectual, discalculia etc.
Pensando nas Instituições de Ensino Superior, utilizamos o Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
regulamentando a lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, que estabelece o 
que as instituições de Ensino Superior devem seguir:
(...) oferecer adaptações de provas e os apoios necessários, previamente solicitados pelo aluno portador de 
deficiência, inclusive tempo adicional para a realização das provas, conforme as características da deficiência (BRASIL, 1999).

	
Inclusão, acessibilidade e permanência 
no ensino superior: desenvolvendo ações e minimizando a evasão.		A aprovação dessa pesquisa “Inclusão, acessibilidade e permanência no ensino superior: 
desenvolvendo ações e minimizando a evasão”, possibilitará ações inclusivas, como: adaptações de provas e os apoios necessários para todos os alunos com deficiência, 
transtornos e necessidades educacionais especiais. Além de oferecer um suporte aos professores.
Metodologia:
	A pesquisa será desenvolvida em duas fases distintas, 
porém interligadas entre si.	A primeira fase consiste num estudo aplicado que tem como característica principal analisar as políticas públicas de educação inclusiva que 
contribuem para o acesso e permanência do público-alvo da educação especial no Ensino Superior. Para isso utilizaremos como referência a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008).
	Já a segunda fase, ocorrerá na unidade de São João de Meriti na Baixada Fluminense para mapeamento, 
aplicação das ações inclusivas e avaliação dos alunos com necessidades educacionais especiais.
Essa pesquisa terá um caráter quantitativo e qualitativo do tipo pesquisa-
ação, que prevê a análise colaborativa entre professores e pesquisadores nas ações inclusivas, mas também, do tipo estudo de caso, que segundo (ANDRE, 2009) é 
caracterizado por:
Uma unidade com limites bem definidos, tal como uma pessoa, um programa, uma instituição ou um grupo social. O caso pode ser escolhido porque é 
uma instância de uma classe ou porque é por si mesmo interessante. De qualquer maneira, o estudo de caso enfatiza o conhecimento do particular (p. 30).

De acordo 
com essas perspectivas, utilizaremos na coleta de dados os seguintes procedimentos: a) Observação participante com registros de campo; b) Análise de documentos 
oficiais (legislações, decretos, assim como da literatura especializada; c) Entrevistas semiestruturadas.
	Os sujeitos participantes serão os alunos com necessidades 
educacionais especiais matriculados e professores que atuam nesta unidade.
Viabilidade técnica e econômica:
Utilizaremos a ferramenta RDA da Estácio para contato 
com os alunos e percentual de evasão; Computador e data show para ações inclusivas.

Resultados esperados:
Como resultados esperados pretendemos mapear todos 
os estudantes que estão dentro do público-alvo da Educação Especial e criar ações inclusivas para a permanência no Ensino Superior. Dessa maneira, pretendemos 
contribuir com  formação acadêmica desses estudantes, assim como cumprir com o papel social da Universidade, desenvolvendo ensino, pesquisa e consequentemente, 
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Cronograma:
Fevereiro/2018 – Mapeamento do número de alunos atendidos pelo público-alvo da Educação Especial; Relatório mensal.	Março/2018-  Mapeamento das necessidades 
específicas de cada estudante; Relatório mensal.
Abril/2018 - Mapeamento das necessidades específicas de cada estudante; Relatório mensal; Relatório 
mensal.	Maio/2018 – Entrevista com os coordenadores, estudantes e professores a fim de atender às necessidades nas ações inclusivas; Relatório mensal.	Junho/2018 
Ações inclusivas (Rodas de conversa sobre inclusão); Relatório mensal.
Participação em eventos e Congressos.
Julho/2018 - Ações inclusivas (Adaptações de atividades, 
aulas, ledores e avaliações); Relatório mensal. Relatório mensal.
Agosto/2018 - Ações inclusivas (Adaptações de atividades, aulas, ledores e avaliações); Relatório mensal. 


Participação em eventos e Congressos.	Setembro/2018 - Ações inclusivas (Adaptações de atividades, aulas, ledores e avaliações); Relatório mensal. 	Outubro/2018 – 
Entrevistas com coordenadores, professores e estudantes para compreender os objetivos alcançados a partir das ações; Relatório mensal. 
Participação em eventos e 
Congressos.	Novembro/2018 – Criação do Banco de Dados com número de alunos atendidos e  quais ações, respectivamente; Relatório mensal.	Dezembro/2018  - 
Banco de Dados com todas as informações da pesquisa; Relatório mensal.	Janeiro/2019 – Apresentação da pesquisa para a comunidade universitária; Relatório mensal.	

extensão. Essa pesquisa contribuirá com outros estudos e futuras pesquisas devido seu registro e banco de dados.
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PROJETO: Currículo, Cinema e Negritudes na Formação etnorracial de Licenciandas em Pedagogia

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
O presente projeto de pesquisa produtividade parte de uma primeira evidência que se fundamenta por meio de pesquisas históricas e sociais: o Magistério 
é uma profissão ainda hoje majoritariamente feminina, principalmente na educação infantil e nas Séries iniciais (LOPES,1991; MEYER,2006; LOURO, 2000,2003).
Na 
transição do século XIX para o século XX, as mulheres ocuparam em grande parte os Institutos de Educação para formação de professores. E uma série de discursos 
emergiu para justificá-las nesse ofício. Uma das representações mais evidentes era o fato biológico de poder gerar uma criança. Dessa forma, a professora dessa etapa de 
ensino seria a “mãe” de todas as crianças. 	A teledramaturgia e o cinema brasileiro reforçaram essa construção imagética da professora fundamentada nos arquétipos da 
maternidade e da vocação. A novela mexicana Carrossel que fez grande sucesso no início da década de 1990 no Brasil tinha por protagonista a meiga professora Helena. 
Sempre usando vestidos longos e com fita ao cabelo, a personagem interpretada pela atriz Gabriela Rivero aguçou o imaginário das crianças como aquela que se dedica 
integralmente aos seus alunos. Em Uma professora muito maluquinha (2010) inspirada na obra do cartunista Ziraldo, a protagonista Catarina, personagem de Paola 
Oliveira, é uma professora que regressa a sua terra natal para lecionar. Apesar de ser uma docente que rompe com o ensino tradicional, a personagem é colocada de 
forma infantilizada e pueril. 
Essas personagens constituem as representações esperadas às mulheres brancas na sociedade e reitera uma constatação defendida pela 
filósofa norte-americana Judith Butler: “Essa produção do sexo como pré-discursivo deve ser compreendida como efeito do aparato da construção cultural que 
designamos como gênero” (BUTLER, 2011, p. 25)	Podemos analisar que o cinema enquanto Pedagogia também ensina o modus operandi  fundamentado em uma ideia 
pré-discursiva do sexo, ao qual se espera que as mulheres irão desenvolver e constituir em gêneros ideais. Se pensarmos que a categoria gênero é aquela que vai 
moldando homens e mulheres, devemos compreendê-lo como uma ideia que constantemente necessita se justificar muitas vezes por uma construção biológica.
Se entre 
o século XIX e o século XX, as mulheres brancas puderam ocupar as representações esperadas para exercer o ofício docente, as mulheres negras estariam ainda limitadas 
às visibilidades ainda relacionadas ao período escravocrata.  Gilberto Freyre na célebre obra “Casa Grande e Senzala” fundamentou o mito da democracia racial reiterando 
a figura da mulher negra como aquelas que eram restritas a serem amas de leite, mães de santo e aquelas aptas a satisfazerem os desejos sexuais dos seus senhores. 
Ao 
contrário da teoria freyreana que considerou a relação entre a sociedade patriarcal e as mulheres negras em situação de escravidão de forma harmoniosa, muitos estudos 
contemporâneos têm negado essa versão para compreender a trajetória das mulheres negras no Brasil. Lady Christina de Almeida (2008) afirma que as relações entre 
senhores e escravas não se deram de forma branda. A lógica da sociedade escravocrata patriarcal se apropriou do trabalho da escrava como ama-de-leite, cozinheira, 
arrumadeira, mucama dos filhos dos senhores, mas também se apropriou de seu corpo como objeto de exploração sexual [...]  (ALMEIDA, 2008, p. 28)
	Problematizar 
essas limitações que ainda condicionam a mulher negra por meio do cinema através de personagens ora cômicos ou com determinada imagem hiperssexualizada é ao 
mesmo tempo pensar: quais são as produções cinematográficas que produzem outras perspectivas para as constituições de mulheres negras que rompam com esses 
estereótipos? 
	O questionamento que encerra o parágrafo anterior surge de uma constatação em uma análise micro: o número considerável de professoras das séries 
iniciais e da educação infantil que fenotipicamente são negras. Na pesquisa financiada pela UNESCO “Professores do Brasil: impasses e desafios”, coordenada pelas 
professoras Bernadette Gatti e Elba Barreto, constata-se a inter-relação entre gênero e raça no Magistério das Séries Iniciais e na Educação Infantil: 

	Considerando a 
grande desigualdade de escolaridade dos brasileiros pretos e pardos, comparativamente aos brancos, pode-se entender por que a entrada para a profissão de professor 
tende a ser facilitada para não brancos, justamente na educação infantil e no ensino fundamental. (BARRETO e GATTI, 2009, p. 25)

	Como o cinema com a temática 
negra feminina possibilita pensar uma prática docente que forma uma parte da população que culturalmente foi excluída da construção da sociedade brasileira? Esse 
questionamento poderá ser respondido por meio da ampliação do debate acerca do feminismo negro com o intuito de enfrentar as desigualdades econômicas e sociais 
que afligem essa parcela da população. O empoderamento das professoras negras poderá aprimorar estratégias de luta contra o preconceito racial desde a mais tenra 
infância, já que serão elas que em grande parte estarão nas salas de aula das Séries iniciais e da Educação Infantil.
	Para que isso ocorra, é preciso criar espaços de 
formação para que elas possam se ver e se reconhecer e dessa forma potencializar conhecimentos que até então não são vislumbrados pela sociedade brasileira: Isto 
significa dizer que um filme pode ser representativo tanto para “a sujeita que o realiza quanto para a sociedade ou cultura para a qual é endereçada”  (SANTOS, 2015, p. 
8)
 	
OBJETIVO GERAL
*Potencializar novos conhecimentos por meio do cinema negro feminino contemporâneo nas formações docentes no campus Nova 
Iguaçu

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

*Fomentar novos conhecimentos aos currículos escolares através do feminismo negro;

*Fundamentar novas perspectivas 
curriculares por meio das produções de cineastas negras brasileiras da contemporaneidade;

*Inserir o Magistério das séries iniciais e educação infantil em análises 
fílmicas do cinema negro feminino;

*Analisar as seguintes obras contemporâneas sobre feminismo negro na cinematografia nacional que sejam produzidas e dirigidas 
por mulheres negras ou que tenham essa temática;

*Produzir novos conhecimentos curriculares em vídeos e fotografias com as licenciandas e os licenciandos do 
campus Nova Iguaçu.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

	Antônio Flávio Barbosa Moreira (2012) nos fala sobre a necessidade do planejamento e elaboração do currículo se 
voltar às margens, ou seja, àqueles que foram excluídos da construção histórica e escolar do Brasil. Essa ideia não tem o intuito de simplesmente inserir esporadicamente 
determinadas temáticas, mas redimensionar os conhecimentos por meio das subjetividades que compõe o cotidiano escolar. É preciso reiterar que os diferentes povos 
negros produziram em diferentes contextos históricos e políticos, seja na África ou na Diáspora, como lembra- nos Gomes (2013), a construção de:

Um paradigma que 
compreende que não há hierarquias entre conhecimentos, saberes e culturas, mas, sim, uma história de dominação, exploração, e colonização que deu origem a um 
processo de hierarquização de conhecimentos, culturas e povos [...] (GOMES, 2012, p. 102)

	Por isso, este projeto voltado às novas formas Magistério se constituir e se 
produzir por meio do cinema coloca no cerne na atuação docente aquelas que terão capacidade de permitir aos seus futuros alunos e alunas a também se reconhecerem, 
valorizar a trajetória de seus antepassados e perceberem que suas professoras (em grande parte negras) não têm a finalidade apenas de transmitir, mas de ressignificar 
conhecimentos para além do eurocentrismo.
	Uma das principais fundamentações teóricas que nortearão este projeto em uma perspectiva étnico-racial por meio da 
cinematografia permeada pelas questões raciais e de gênero é a Interculturalidade Crítica. Nestor García Canclini (2013) em “Culturas Híbridas” ao compreender que os 
estudos interculturais necessitaram se aprofundar em pesquisas de diferentes culturas, analisa que essas complexas relações, nos últimos tempos vêm modificando as 
fundamentações conceituais de identidades que não poderiam mais ser reconhecidas como fixas, próprias de uma única etnia ou nação. A interculturalidade no 
pensamento de Vera Maria Candau (2013) possibilita diferentes formas de nos situar-nos no mundo em que os sujeitos podem refletir e reconceituar maneiras de viver e 
se expressar das populações subalternizadas.
	Um segundo grupamento teórico está fundamentado em intelectuais negras que foram capazes de ressignificar suas 
existências tendo por referência suas ancestralidades. Entre elas destacamos a filósofa norte-americana Angela Davis. Em sua célebre obra ,traduzido para o Português, 
“Mulher, Raça e Classe”, Davis atenta para a importância de pensar sobre o “legado da escravatura’ e de como as mulheres negras em situação de escravidão lutaram 
contra esse sistema opressor. 


METODOLOGIA
A metodologia dessa formação continuada terá como paradigma principal a Multi/interculturalidade pautada no 
pensamento de Ana Ivenicki (2008; 2016) e Alberto Canen (2016).  Canen (2008, p. 300) afirma que uma formação docente em uma visão multicultural deve ser 
permeada por uma sensibilização em que a diversidade cultural envolve os professores formadores e os futuros professores.
 Canen & Ivenicki (2016), defendem a ideia 
de que os pesquisadores inseridos em um paradigma de multicultural devem respeitar a “diversidade cultural” (CANEN, IVENICKI, 2016, p. 34).  Da mesma forma, os 
teóricos também compreendem que o respeito às diferentes metodologias tem por intuito “romper barreiras curriculares” (CANEN, IVENICKI, 2016, p. 34).  Canen e 
Ivenicki (2016) nos apresentam quatro dimensões, que entendemos como etapas, dessa metodologia de pesquisa pautada na multi/interculturalidade:

*A Formação de 
Pesquisadores em uma perspectiva multicultural: Possibilitar a formação de futuros professores-pesquisadores que possam estar engajados em diferentes perspectivas 
sociais, econômicas e educacionais. Entendemos que um cinema pautado na interseccionalidade de negritudes e femininos possibilita novas formas de compreensão na 
sociedade brasileira, já que essa parcela da população é a que historicamente mais é colocada à margem da sociedade. 

*Visões pluralistas de paradigmas: Canen e 
Ivenicki (2016) defendem a ideia de que uma pesquisa multicultural deve abarcar diferentes proposições teóricas capazes de contribuir para o desenvolvimento das 
investigações. Em nosso caso, como já mencionado, esse projeto de tem por intuito inter-relacionar teóricos da área do currículo, do cinema e do feminismo negro. 

*A 
importância da valorização da diversidade cultural e dos embates entre diferentes paradigmas: Canen e Ivenicki (2016) nos atenta para a questão de que ao mesmo 
tempo em que a diversidade precisa ser evidenciada, é preciso também constatar os embates dessa problematização. Dessa forma, essa etapa da pesquisa deverá 
orientar nossas licenciandas e licenciandos a pensar de que formas os filmes provocam ao mesmo tempo possibilidades de emancipação e ao mesmo tempo de incômodo 
enquanto espectadores-pesquisadores.

*Promoção do debate e a compreensão de múltiplas identidades institucionais: Por último, Canen e Ivenicki (2016) 
recomendam que as pesquisas pautadas na perspectiva multi/intercultural possam romper com os discursos homogeneizantes. Dessa forma, a pesquisa promoverá com 
os participantes pequenos exercícios cinematográficos fundamentados nos “Cadernos do Inventar” (2016). Este livro organizado por Cézar Migliorin (2016) e outros 
autores propõe alguns dispositivos para que o estudante possa lidar com os aspectos básicos do cinema e, ao mesmo tempo reinventar seu espaço.

ORÇAMENTO
O 
presente projeto não apresentará valores orçamentário, pois fará exibições nas salas de aulas do campus Nova Iguaçu e utilizará apenas projetor, fornecido pela unidade,  
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Cronograma:
CRONOGRAMA		PERÍODO	ATIVIDADE	FEVEREIRO/2018	Estudo bibliográfico sobre as temáticas “Cinema Negro”, “Feminismo negro” e “Interculturalidade e Currículo 
na Formação Docente”/ Convite aos alunos do Curso de Pedagogia para participação às exibições do Cineclube		MARÇO/ 2018	Exibição do filme Kbela (2015), de Yasmin 
Tainá e Bambas (2016), de Anná 
Envio do Relatório Mensal de Atividades de Pesquisa.

ABRIL/ 2018	Exibição do filme Elekô (2016), do Coletivo Mulheres de Pedra e 
Deus (2016) ), de Vinícius Silva
Envio do Relatório Mensal de Atividades de Pesquisa.

MAIO/2018	Exibição do filme Negra sou (2017), de Ana Beatriz Sacramento e 
Rainha (2017), de Sabrina Fidalgo
Palestra/Worshop: Cinema negro e Formação docente
Envio do Relatório Mensal de Atividades de Pesquisa.

JUNHO/ 2018	Exibição 
do filme Dara: a primeira vez que fui ao céu (2017), de Renato Cândido e Na minha pele (2017), de Rosa Miranda e Carol Rocha;
Envio do Relatório Mensal de Atividades 
de Pesquisa.

JULHO/ 2018	Análise dos dados obtidos dos debates após as exibições dos filmes entre os meses de Março e Junho

AGOSTO/2018	Convite aos alunos 
do Curso de Pedagogia e de outras Licenciaturas para participação às exibições no Cineclube/ Submissão de artigo aos periódicos da área de educação sobre a pesquisa 
realizada no primeiro semestre/
Submissão de resumo(s) ao Seminário de Pesquisa da Estácio 

SETEMBRO/ 2018	Exibição do filme Mayra está bem (2017), de Juliana 
Lima e Merê (2017), de Urania Muzanzu
Envio do Relatório Mensal de Atividades de Pesquisa.

OUTUBRO/ 2018	Exibição do filme Nós, Carolinas (2017)
Submissão do 
Projeto aos órgãos de Fomento/
Apresentação do resumo de pesquisa no Seminário de Pesquisa da Estácio
Envio do Relatório Mensal de Atividades de 
Pesquisa.

NOVEMBRO/2018	Exibição do filme Tia Ciata (2017), de Mariana Campos e Raquel Beatriz
Palestra/Worshop: Cinema Negro e Formação 
docente

DEZEMBRO/2018	Análise dos dados obtidos dos debates após as exibições dos filmes entre os meses de Setembro e Novembro;
Submissão de artigo aos 
periódicos da área de educação sobre a pesquisa realizada no segundo semestre

JANEIRO/2019	Submissão do relatório final


e o notebook de propriedade do pesquisador, o que não acarretará em ônus para a instituição.
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PROJETO: A comunidade de pesca artesanal de Arraial do Cabo: arte, cultura e reconhecimento social no contexto da pesca

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
Ao iniciarmos nossa discussão, nos questionamos sobre a relação entre a justiça e as comunidades tradicionais pesqueira, especificamente de Arraial do 
Cabo, pertencente a Região dos Lagos, na busca pelo reconhecimento social numa sociedade desigual que traz dominações econômicas, políticas, tecnológicas e culturais 
no século XXI.
Para entendermos tal relação temos como ponto de partida os pressupostos teóricos da teoria da justiça, de John Rawls (1997), a teoria da luta pelo 
reconhecimento, de Axel Honneth (2009),  a ética da alteridade, de Emmanuel Lévinas (1997), e a construção da realidade social de Berger & Luckmann (1985) entre 
outros. Esses autores contribuem para a compreensão do por quê as sociedades tradicionais, em nosso caso, as comunidades pesqueiras em Arraial do Cabo, ainda estão 
à margem da sociedade brasileira. Esses autores contribuem para a nossa reflexão sobre alguns conceitos fundamentais: sistema de eticidade, a estima social, o respeito, 
o autorrespeito, o desrespeito, a autoestima e o sentimento de pertencimento, para que haja relações mútuas tanto na comunidade como exogenamente para com a 
sociedade. 
Nossa justificativa parte do conceito de justiça e da formação das identidades fragmentadas que caracterizam a formação multicultural do povo brasileiro. 
Assim num primeiro momento pensamos, segundo RAWLS (1997), sobre o conceito de justiça que é entendido, especificamente, como equidade (justice as fairness). 
Numa sociedade democrática, esses princípios seriam norteadores e invioláveis, demarcando a posição original para todos os membros dessa sociedade. Como veremos, 
Rawls compreende a sociedade como assentando na cooperação entre os indivíduos, o que gera a necessidade de regras de conduta acordadas mutuamente. Ou seja, o 
ordenamento jurídico permitiria uma integração social com a legitimação de diferentes funções, tarefas sociais, elementos culturais da sua diversidade e da composição 
da vida social, culminando no reconhecimento social.
Entretanto, nosso questionamento se volta para a realidade social, na qual encontramos, na verdade, a injustiça e o 
conflito social, que são vivenciados pelas comunidades tradicionais, diante dos fatos e fenômenos sociais do século XXI. Diante disso, percebemos que é no interior dessas 
comunidades, onde encontraremos especificidades nas relações sociais constituídas pelo modo de vida, que podem trazer à tona o sentido de autoestima e 
reconhecimento social entre os membros da comunidade assim como o que representa o seu modo de vida para esta região. Logo, é importante refletirmos sobre a 
centralidade do sentimento de pertencimento por parte dos seus membros. Sabemos que esse sentimento é constituído pela confluência de pormenores simbólicos 
compartilhados e presentes na vida cotidiana dos membros da comunidade. Tais elementos simbólicos tornam-se valiosos para os membros da comunidade, propiciando 
o reconhecimento social entre os mesmos, por isso, também chamado de reconhecimento comunitário.
Por conseguinte, nos perguntamos como estes indivíduos, 
organizados em sua comunidade, como tradicional pesqueira, podem buscar a justiça social e ambiental - já que vivem da pesca e o meio ambiente percorre o seu modo 
de vida - além de buscar a sua legitimação no território brasileiro enquanto comunidades tradicionais. Isso é o ponto chave para que possam estar inclusos não só em 
sistemas legais que incorporam a equidade social, mas que preservam a sua história, seus mitos, seus ritos e formas de expressões culturais, seus sabores, saberes e 
rituais,  em suma: seu patrimônio cultural material e imaterial, que vem se desgastando diante das dificuldades enfrentadas. Tais questionamentos nos levam a concordar 
com Esteves (2016) quando afirma a necessidade de fazer-se uma reflexão crítica sobre a justiça social e ambiental, para que possamos falar de democratização assim 
como a questão de gestão das ações de transformação dessas realidades locais partindo do seu reconhecimento social em diferentes instâncias, inclusive entre seus 
pares, o que favorece a constituição da identidade cultural de resistência e projetos.
Isso se deve ao fato de sabemos que é muito comum no meio social, ainda que 
falemos de uma sociedade democrática, termos situações de desrespeito. HONNETH (2009) define três grandes situações de desrespeito: violência física, negação dos 
direitos e desvalorização social. É nesse ponto que enfatizamos a importância do senso de justiça e dos princípios de justiça como equidade de RAWLS (1997). Como 
podemos dizer que a sociedade é regulada por tal princípio se situações de desrespeito que impedem a autorrealização do indivíduo depreciam os seus modos de vida e 
efetivam o seu não- reconhecimento e, assim, fomentam sua indignação e sua exclusão, e se tornam prática comum na vida social? Essa tensão gera, segundo HONNETH 
(2009), um luta nas duas últimas esferas do reconhecimento social.	Não é uma questão de “tolerar” ou “aceitar” as diferenças entre os grupos sociais. Sabemos que a 
diversidade cultural é uma marca da constituição da população brasileira. Somos uma sociedade multicultural, temos comunidades tradicionais de diferentes tipos no 
território brasileiro, como as pesqueiras, por isso há necessidade de nos atermos às questões que tratam das possibilidades de cidadania, de favorecer condições que 
garantam a sobrevivência e realização humana pelo seu trabalho, pelo seu próprio modo de vida.

METODOLOGIAS
Para isso, utilizaremos as seguintes metodologias: 
primeiramente uma revisão bibliográfica. Em seguida pesquisa de campo com questionários estruturados e semiabertos na comunidade pesqueira de Arraial do cabo. 


Além disso, pretendemos formar num terceiro momento um acervo fotográfico e autobibliográfico (depoimentos e lembranças) com o uso da história oral e as distintas 
narrativas. Para isso, além do campo, utilizaremos livros de contos e crônicas de Arraial do Cabo, que representam a formação de seus elementos culturais e suas 
vivências e sua memória social.

RESULTADOS ESPERADOS
Segundo FRASER (2006) a luta pelo reconhecimento foi rapidamente se tornando à forma paradigmática do 
conflito político no final do século XX e no século XXI. O fato é que encontramos uma grande demanda, na busca pelo reconhecimento da diferença, diante das diferentes 
realidades sociais e consequentemente modos de vida. Dessa forma, há lutas de grupos mobilizados sob bandeiras da nacionalidade, etnicidade, gênero, sexualidade, 
comunitárias entre outros. Nesse contexto, a formação da identidade do grupo, da comunidade traz uma grande representatividade por propiciar sua coesão, a partir do 
respeito e autorrespeito. Por conseguinte, FRASER (2006) salienta que o grupo ou/e a comunidade ultrapassa o sentido de classe, de questões socioeconômicas como o 
meio principal da mobilização política, por existir diferentes variáveis que interferem no reconhecimento entre os mesmos. 
Assim, compreendemos que a questão 
cultural, torna-se protagonista nas diferentes buscas pelo reconhecimento societário. Em contrapartida, a dominação cultural e assim a tentativa de homogeneização 
cultural têm trazido a recusa da diferença e a hierarquização cultural como definidores da injustiça fundamental. Por isso, concordamos com a autora (2006) ao 
considerar o reconhecimento cultural como remédio para a injustiça, pois possibilita a coesão social dos membros da comunidade para que haja como denominador 
comum para a luta política e o reconhecimento social na totalidade e assim o exercício da cidadania.
Portanto, tais modos de vida deveriam ser reconhecidos em sua 
totalidade, pois fazem parte de uma relação social e de uma estrutura macrossocial composta por funções exercidas e de uma grande riqueza sociocultural. Tais 
comunidades são constituídas pela historicidade, pela narratividade, por signos e símbolos, ou seja, elementos culturais materiais e imateriais, traços culturais formadores 
de identidade, de particularidades. Porém, na maioria das vezes, são estigmatizados quando não são visíveis socialmente, e sim negados, desvalorizados. Isso favorece a 
agressão e a violência simbólica imposta às mesmas por diferentes questões sociais, políticas, tecnológicas, econômicas e ambientais que caracterizam e alimentam o 
desrespeito social em pleno século XXI.
Desse modo, salientamos que buscamos como resultados compreender como a linguagem é mediadora dos elementos culturais e 
memória social, pois enquanto ação comunicativa, ela funciona como instrumento socializador do modo e projeto de vida, em nosso caso, das comunidades tradicionais 
de pescas artesanais. Além disso, ela permite que seja compartilhado o reconhecimento público na comunidade das tarefas executadas,da  importância, assim como dos 
seus saberes construídos no cotidiano e articulados nas relações sociais. Dessa maneira, observamos que a narratividade é fundamental, por ser estruturada por inúmeros 
universos simbólicos que permeiam a memória coletiva e a formação dos bens primários. Isso quer dizer que a pesca artesanal como atividade socioeconômica em Arraial 
do Cabo é passada de geração e geração através da história oral, constituindo a memória social. Da mesma forma, as interações sociais mediam os aspectos simbólicos, 
ritualísticos, costumes, lendas, histórias, tradições e, por conseguinte pode favorecer a existência do respeito e autorrespeito entre os membros da comunidade.
Sendo 
assim, a ação comunicativa traz as expressões e marcas culturais, além de definições fundamentais, como determinados bens primários, para a organização da 
comunidade. Por isso, compreendemos que a narratividade está entrelaçada a memória coletiva, e são intermediadas pelo processo de socialização dos membros dessa 
comunidade, sendo, portanto referências na construção social da identidade e a possibilidade da autoidentificação, contribuindo não só para o reconhecimento social na 
dimensão comunitária, mas também societária. Então, ao se reconhecerem como pares teriam uma real possibilidade dos mesmos buscarem enquanto comunidade o 
reconhecimento societário, num contexto de justiça enquanto equidade. Assim, esse presente projeto pretende compreender se haveria o reconhecimento social na 
dimensão comunitária, partindo do modo de vida da comunidade pesqueira de Arraial do Cabo e o que caracterizaria suas identidades culturais de resistência e de 
projetos. Para isso, nosso pressuposto seria cultura como contexto, articulando com o sentido de justiça social produzindo artigos acadêmicos e científicos, além de 
possibilitar um processo de ressignificação da memória social, compreensão da cultura como contexto e da importância da constituição do respeito social para essa 
comunidade tradicional pesqueira para a constituição do respeito, autorrespeito e autoestima social.
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Cronograma:
MESES 2018-2019
FEVEREIRO/18	revisão bibliográfica
MARÇO/18	revisão bibliográfica;	montagem de questionário e roteiro de entrevista
ABRIL/18	revisão 
bibliográfica	pré teste e ajuste do questionário (se necessário) e pesquisa de campo
MAIO/18	revisão bibliográfica e pesquisa de campo	
JUNHO/18	revisão 
bibliográfica	e pesquisa de campo ; Palestra no campus de Cabo Frio: Semana de História (a ser definida junto a coordenação a data)	
JULHO/18	preparação de um 
artigo com discussões e pré-resultados e participação da 18ª. Amostra de pós graduação da UENF-UFF e IFF; 	
AGOSTO/18	revisão bibliográfica, pesquisa de campo  
e	participação de congresso nacional CICEFIL
SETEMBRO/18	preparação do acervo	análises das narrativas e palestra a ser proferida na sede do PESCARTE (Projeto de 
Mitigação desenvolvido pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro em parceria com a Petrobrás e IBAMA)  em Arraial do Cabo (data a ser 
determinada com o coordenador geral Geraldo Timóteo e outros pesquisadores)	
OUTUBRO/18	revisão bibliográfica e análises:produção artigo 
1	
NOVEMBRO/18	revisão bibliográfica e análises: produção artigo 2; Participação do CONGRESSO INTERNACIONAL CONINTER VII
DEZEMBRO/18	revisão bibliográfica e 
articulação as análises
JANEIRO/19	análises finais e revisão: relatório final
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PROJETO: ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE QUALIDADE PARA APLICATIVOS EDUCACIONAIS NO CONTEXTO DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS 

Cronograma:
REVISÃO DE LITERATURA - 02/2018 02/2018 - Revisão da literatura sobre a Aprendizagem Móvel (M-Learning)

ESTABELECIMENTO DOS REFERENCIAIS TEÓRICOS - 
02/2018 02/2018
ESTABELECIMENTO DOS REFERENCIAIS TEÓRICOS SOBRE APRENDIZAGEM MÓVEL

MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DE TRABALHOS SOBRE M-
LEARNING - 03/2018 03/2018
Mapeamento sistemático dos trabalhos sobre aprendizagem móvel no Brasil, procurando identificar potenciais critérios de avaliação para 
seleção de aplicativos

MAPEANDO CRITÉRIOS DE QUALIDADE PARA OS APLICATIVOS - 03/2018 04/2018

DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE PARA 
APLICATIVOS EDUCACIONAIS - 04/2018 04/2018


DEFINIÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DOS REQUISITOS DE QUALIDADE PARA OS APLICATIVOS - 05/2018 
06/2018

CATEGORIZAÇÃO DOS TIPOS DE APLICATIVOS COM FINS EDUCATIVOS - 06/2018 07/2018

CRITÉRIOS DE QUALIDADE INTRINSECOS PARA APLICATIVOS 
EDUCACIONAIS - 08/2018 09/2018

ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE INTRINSECOS PARA APLICATIVOS EDUCACIONAIS - 09/2017

ELABORAÇÃO DE 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APLICATIVOS MÓVEIS - 10/2018

TESTES PRELIMINARES DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO -  11/2018 12/2018

RELATÓRIO 
FINAL DO PROJETO DE PESQUISA 01/2019 01/2019



Descrição do Plano de Trabalho
CRITÉRIOS DE QUALIDADE PARA APLICATIVOS EDUCACIONAIS NO CONTEXTO DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS
Os recentes avanços nas comunicações e nas tecnologias sem 
fio resultaram em dispositivos móveis (como os populares smartphones e tablets, por exemplo) com novas funcionalidades e aplicações, tais como Wi-Fi, e-mail, software 
de produtividade, leitor de música e gravação de áudio / vídeo. Estes avanços levaram educadores e pesquisadores a ter uma visão pedagógica para o desenvolvimento 
de aplicações educacionais para estes dispositivos no intuito de promover o ensino e a aprendizagem, e desenvolver pesquisas sobre a aprendizagem móvel, que tem se 
expandido significativamente. A Aprendizagem móvel, ou M-Learning, é considerada como uma das principais tendências atuais de aplicações das novas tecnologias no 
contexto educacional. Pode ser definida quando a interação entre os integrantes se dá através de dispositivos móveis e quando estes não estão em um local pré-
determinado. Assim, considerada uma extensão de e-learning, a aprendizagem móvel pode envolver os alunos em atividades educacionais, utilizando a tecnologia como 
instrumento de promoção e mediação para a aprendizagem através dos dispositivos móveis. Possui ainda, conforme destaca Koschembahr (2005), como característica 
fundamental a mobilidade entre os indivíduos, que podem estar fisicamente distantes e em diversos de espaços físicos formais (e informais) de educação, tais como salas 
de aula, salas de treinamento, local de trabalho ou residência. Desta maneira, entende-se que a utilização de aplicativos com fins educacionais de qualidade torna-se 
imprescindível nesse contexto. Saccol; Schlemmer; Barbosa (2011) enfatizam que: "Logo, para se fazer um bom uso dos aplicativos em sala de aula, além de desenvolver 
uma metodologia adequada, é necessário realizar uma boa seleção destes, em função dos objetivos que se pretende atingir e da concepção de conhecimento e 
aprendizagem que orienta o processo a fim de que realmente se constitua em facilitador para uma aprendizagem significativa, dentro dos objetivos definidos pelo 
docente, pela instituição de ensino e da correta adequação dos componente curriculares". Pachler; Bachmair; Cook (2010) corroboram ao afirmar que se trata de um 
campo emergente de pesquisa e prática educacional em instituições de ensino e também no contexto na educação informal. Nesse sentido, o presente projeto terá tem 
como foco a identificação de critérios de qualidade para aplicativos com fins educacionais no contexto da aprendizagem móvel.

Objetivos
Mapeamento, identificação e 
estabelecimento de critérios de qualidade para aplicativos com fins educacionais no contexto da aprendizagem móvel.

Metodologia da pesquisa com indicação das 
etapas
Para atingir o objetivo descrito, serão utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: Revisão sistemática da Literatura; Mapeamento sistemáticos para o 
estabelecimento do estado da arte da Aprendizagem Móvel; Mapeamento dos critérios de qualidade para aplicativos educacionais apresentando características 
fundamentais para a sua aplicabilidade e usabilidade; Identificação e caracterização destes critérios, incluindo a abordagem pedagógica e os principais critérios de 
qualidade descritos na literatura; Categorização dos critérios de qualidade intrínsecos aos aplicativos educacionais.

Resultados esperados
Destaca-se que os critérios de 
avaliação e de qualidade descritos na literatura muitas vezes utilizam de metodologias não específicas e isto implica promoção de adaptações, pois a aprendizagem móvel 
possui características peculiares, como mobilidade, portabilidade, ubiquidade, entre outras. Neste sentido, espera-se identificar e caracterizar os principais critérios de 
qualidade para os aplicativos móveis. Estes critérios devem ser explicitados e discutidos para os inúmeros aplicativos disponíveis na atualidade possam ser utilizados nas 
situações de ensino-aprendizagem que mais se adequam. Pretende-se ainda estabelecer métricas e demonstrar uma metodologia própria para a avaliação de aplicativos 
no contexto do m-learning. Esta metodologia será importante, pois auxiliará o docente na escolha dos aplicativos mais adequados às suas necessidades e objetivos e, às 
características dos seus alunos.

Viabilidade econômico-financeira
O presente projeto se mostra viável sob o ponto de vista técnico e econômico uma vez que para a 
execução da proposta inicial não estão previstos a aplicação direta de recursos financeiros. A infraestrutura disponível no Campus será suficiente.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0735082959494528
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PROJETO: Mapeamento da Percepção docente e discente sobre a Adaptação das cidades às mudanças climáticas: estamos prontos?

Cronograma:
Fevereiro 2018
Pesquisa bibliográfica

Março 2018
Pesquisa bibliográfica
Definição dos universos de amostragem (Docentes e Dicentes)
Redação de dois resumos para 
submissão em Congresso em Junho
Submissão de proposta a 2 Congressos 
Internacionais
http://climatechange.alliedacademies.com
http://adaptationfutures2018.capetown
Como não sabemos qual será aprovado, subteremos 2 propostas 


Confecção dos questionários Docente e Dicentes

Abril 2018
Pesquisa bibliográfica
Aplicação do questionário Docentes

Maio 2018
Análise do questionário 
Docentes	Preparação de apresentação ou Poster para Congresso do questionário Docentes	Palestra com Debate no Campus Centro I 			Junho – Apresentação em 
Congresso.	Aplicação do questionário Dicentes		Julho – Análise do questionário Dicentes		Agosto 	Cruzamento e análises de ambos os questionários	Redação do 
Resumo para Inscrição no Seminário de Pesquisa Estácio 

Setembro 
Início da redação do artigo final 
Redação do Projeto de pedido de apoio externo a órgãos de 
fomento

Outubro
Apresentação no Seminário de Pesquisa Estacio
Continuação da redação do artigo final 
Início da Redação do Segundo resumo para Congresso 
Internacional 
http://ecca2019.eu/

Novembro
Continuação da redação do artigo final 
Redação final do Segundo resumo para Congresso Internacional 

Dezembro e 
Janeiro
Finalinalização do artigo final  e Sumissão a revistas para publiçação
Redação e envio do relatório final



Descrição do Plano de Trabalho
Mapeando a Percepção docente e discente sobre a Adaptação das cidades às mudanças climáticas: estamos prontos?

A temperatura média no Brasil aumentou em 0,76 
ºC ao longo do século XX. Especialistas trabalham com uma previsão de que a temperatura média no Brasil pode aumentar em até 4ºC até 2100. Essa elevação da 
temperatura poderá afetar a segurança alimentar do país e trazer prejuízos para a agricultura. (BRASIL:2010). Além disso, o Brasil sofrerá muitas mudanças, tanto no 
aspecto socioeconômico, como na esfera natural, nos próximos 90 anos. As cidades brasileiras, sobretudo as metrópoles, sofrem com o rápido crescimento desordenado, 
a ausência de planejamento, a contaminação do solo e com a má administração das águas residuais e resíduos sólidos.  Devido ao aumento da temperatura no Oceano 
Atlântico, existe a possibilidade de surgirem ciclones extratropicais no litoral do Sul e Sudeste, atingindo grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. Alguns 
exemplos de tragédias recentes ainda estão presentes na memória da sociedade, que está longe se considerar “adaptada” a esta nova realidade porvir. No Brasil, a 
adaptação de cidades é um tema ainda com pouca discussão, embora tenhamos o Plano Nacional de Adaptação (PNA). Compactuamos com May e Da Vinha (2012), com 
a qualificação do sentido de “Adaptação”:	                                       “Por projeto de adaptação entendemos todo e qualquer projeto que visa atacar, simultaneamente, no 
imediato e no longo prazo, as assimetrias e fragilidades de uma determinada população e/ou ecossistema que contribuem para mantê-los em condições de 
vulnerabilidade limítrofe ou extrema, ao mesmo tempo que busca fortalecer sua resiliência”. 		 Em face às previsões de aumento na frequência e intensidade de eventos 
climáticos extremos (IPCC, 2007) e, portanto, da necessidade de preparação das lideranças, da adaptação de empresas e sociedade em prol da sustentabilidade e da 
adoção de políticas públicas e medidas específicas para lidar com esta necessidade, este projeto coloca-se como premente.
Acreditamos que existam lacunas de 
conhecimento e de comunicação entre os diversos setores da sociedade sobre a premência da adoção de medidas adaptativas para as cidades brasileiras. Neste cenário, o 
desenvolvimento de estudos e análises que nos permitam mapear caminhos nesta esfera,  identificar  impactos, lacunas e ajustes necessários para superar esses desafios, 
despontam como objetivo geral. Segundo Deleuze: 	                                       “O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, 
suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um 
grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como obra de arte, construí-lo como uma ação política ou como uma meditação.” (DELEUZE e 
GUATTARI, 2002, p.42).
Professores são formadores de opinião e discentes universitários profissionais que em breve estarão atuando em cargos públicos e privados. O 
trabalho tem como objetivos específicos, portanto compreender a percepção destes dois grupos de atores por meio de uma amostragem relevante e determinada 
segundo o universo UNESA de professores e discentes (recorte de amostragem deste estudo), de modo a traçar uma cartografia da percepção destes atores sobre a 
urgência (ou negativa da mesma) com relação à adaptação de cidades. Além disso, visa estimular a produção de conhecimentos por meio de publicações para difusão de 
seus resultados. 
Como metodologia, primeiramente faremos o levantamento de bibliografia secundária nacional e internacional  e analisaremos os principais dados 
apurados na temática Adaptação de Cidades. E seguida, traçaremos o questionário e o quantitativo de alunos e discentes para a amostragem. Os questionários serão 
aplicados on line pelo sistema google docs. 
Após a coleta e seleção de resultados válidos, procederemos com a análise crítica que fará parte da redação do artigo. 



Objetivamos a participação oral ou em formato Poster em pelo menos um dos seguintes congressos internacionais  com análises preliminares: 
http://adaptationfutures2018.capetown/ ou http://climatechange.alliedacademies.com

Além dos Congressos internacionais, discutiremos o trabalho nos Seminários de 
Pesquisa da Universidade em outubro de 2018 e apresentaremos os resultados preliminares e o continuidade do trabalho em dois momentos no campus Centro I ao 
curso de Geografia, aberto aos outros cursos. 
Ao final desejamos apresentar em 2019 no mais reputado Congresso da Temática Climate Change (ECCA 2019), onde já 
tivemos trabalho e workshop aprovado em 2013. 
Acreditamos  fortemente que esta Pesquisa possa trazer um tema inovador para a nossa Instituição, divulgando e 
fortalecendo o nome da UNESA em Congressos e Seminários nacionais e internacionais. 
Com relação à viabilidade financeira, o desenvolvimento da pesquisa não 
demanda recursos financeiros extras  além dos concedidos pela bolsa Professor Pesquisador neste Programa. Contudo, para a participação em Congressos buscaremos 
apoio no Programa PIC Estácio e no CNPQ.. Estaremos também atentos a outros subsídios (internacionais em especial), posto que há grande interesse internacional que o 
Brasil avance na temática de Adaptação.
Ao final da pesquisa publicaremos um artigo em revista indexada nacional ou internacional.

Produtos:
2 Congressos 
Internacionais (Resumo e publicação nos Anais/apresentação oral e ou Poster)
1 Seminário Estacio (Resumo e apresentação oral)
2 palestras no Campus vinculado
1 
Projeto de Fomento (submissão a Orgão de Fomento)
1 artigo para publicação
1 formulário de aplicação à Lei do Bem
1  Relatório final Diretória de 
Pesquisa

Referências bibliográficas: 
BRASIL. Uma proposta de política pública: Parâmetros e Diretrizes para a Educação Ambiental no contexto das Mudanças 
Climáticas, Brasília/DF: Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental/Diretoria de Educação Ambiental/Ministério do Meio 
Ambiente, 2010.
Center for Research on Environmental Deci¬sions. (2009). The Psychology of Climate Change Communica¬tion: A Guide for Scientists, Journalists, 
Educators, Political Aides, and the Interested Public. New York.
CLIMACOM http://climacom.mudancasclimaticas.net/?p=1927 acesso em 13/07/2015
Creswell, J.W. 
(2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods. 2a ed. Sage Publications.
DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Mil Platôs: Capitalismo e 
Esquizofrenia (trad. Ana Lucia de Oliveira ... et al). São Paulo: Ed. 34, 2002 DELEUZE, Gilles e GUATTARI. Félix. O que é a Filosofia? (trad. Bento Prado Jr. e Alberto Alonso 
Muñoz). Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992
GIDDENS, A. A política da Mudança Climática. Tradução Vera Ribeiro; revisão técnica André Piani, Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 


Gifford, R., Kormos, C., & McIntyre, A. (2011). Behavioral dimensions of climate change: drivers, responses, barriers, and interventions. Wiley Interdisciplinary Reviews: 
Climate Change, 2(6), 801-827.
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. (2007). Working Group II:Change Impacts, Adaptation and Vulnerability. Crown, 
Reino Unido.
IPCC, 2014: Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution 
of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, 
T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University 
Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1-32.
OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Diretrizes para a formulação de políticas públicas em Mudanças 
Climáticas no Brasil. São Paulo/SP, 2009. 
MAY, P., Da Vinha, V. Estudos avançados 26 (74), 2012 http://www.scielo.br/pdf/ea/v26n74/a16v26n74.pdf acesso em 
13/07/2015
PLANO NACIONAL DE ADAPTAÇÃO em http://www.mma.gov.br/clima/adaptacao/plano-nacional-de-adaptacao acesso em 28/10/2017).
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PROJETO: A construção no livro didático de um olhar sobre relação cultural Ocidente X Oriente

Descrição do Plano de Trabalho
TEMA: As relações Ocidente e Oriente na cultura medieva a partir da perspectiva dos livros didáticos brasileiros		I – INTRODUÇÃO		O fim do bloco soviético, na década 
de 90, trouxe a necessidade de reconfiguração da ordem mundial. Inaugurou-se a necessidade de construção de uma cultura global. O grande desafio do século XXI é 
justamente construir a noção de uma aldeia global onde os seus habitantes convivam com as suas diferenças, com a sua heterogeneidade. 
	Acompanhando as 
transformações no mundo pós-guerra fria é possível identificar o quanto tornaram-se problemáticas as relações políticas, econômicas, sociais e culturais entre as 
sociedades contemporâneas, especificamente entre a cultura oriental muçulmana e a cultura ocidental cristã. Os embates políticos e econômicos que estouram 
atualmente no Oriente Próximo, as ondas migratórias intensas em direção ao continente europeu e as ameaças e atentados organizados em vários países representantes 
da cultura ocidental, ganham colorações culturais e religiosas intensas. 
	Longe de tentar especificar o que vem a ser o principal fator motivador desses conflitos, torna-
se imprescindível, para o entendimento do mundo contemporâneo, que se analise a Idade Média como o lugar ideológico onde foram constituídas as bases intelectuais 
através das quais construiu-se a visão de oriente e de cultura oriental vigentes hoje no mundo ocidental. É possível identificar o período medieval como o espaço por 
excelência da construção de um discurso religioso cristão sobre o mundo muçulmano. Discurso que é sobretudo absorvido através dos livros didáticos, principais 
formadores de opinião entre a população brasileira e que interferem diretamente na forma como ela lê o mundo que a cerca e procura entender os conflitos que 
cotidianamente alimentam a mídia contemporânea expressa na TV, nos sites, nos blogs, nas redes sociais e em tantas outras ferramentas de comunicação que a 
humanidade se dispõe a construir e a aprimorar.
	Portanto, a fim de contribuir para o debate das questões contemporâneas no que se refere a necessidade de 
consolidação de uma perspectiva multicultural do mundo, é que este projeto de pesquisa aqui apresentado objetiva analisar as representações construídas acerca da 
relação existente entre a cultura ocidental e a cultura oriental no período medieval, presentes em seis obras didáticas selecionadas pelo MEC para serem utilizadas nas 
escolas públicas brasileiras até o ano de 2019.  Pretende-se mapear os livros didáticos em busca de elementos que possam servir como base para a construção da noção 
de oriente e de ocidente, influenciando a nossa concepção contemporânea sobre esta relação, e compará-los a documentação que baseia a política pública brasileira 
educacional.
	Um dos primeiros autores a adotara produzir pesquisas referentes a temática enunciada nesse projeto foi Edward Said, que em sua já clássica obra, 
Orientalismo. O Oriente como invenção do Ocidente (2007). Como o próprio título elucida, Said pretende discutir as raízes intelectuais, históricas e culturais que 
fundamentaram a construção da noção de Oriente na cultura ocidental. Analisando essa questão a partir de diversos ângulos, o autor conclui que o processo de 
colonização instalado pelos europeus sobre o Oriente, durante o século XIX, contribui decisivamente para a construção de uma noção distorcida e pouco fundamentada, 
em termos intelectuais, sobre a cultura oriental, entendida em geral como anteriormente brilhante e, no contexto do século XIX, marcada pelo atraso e pela decadência, 
da qual seria salva através da contribuição tecnológica e cultural oferecida pelas metrópoles europeias. 
	Além de elucidar aos seus leitores sobre a distorção 
característica através da qual o Ocidente enxerga o mundo oriental, Said vai além, demonstrando a própria artificialidade dos conceitos de Ocidente e de Oriente, tecidos 
pela história, por uma tradição de pensamento, pelo imaginário e pela construção de vocábulos. Desta forma, para o autor, Ocidente e Oriente são entidades geográficas 
que se sustentam e refletem uma à outra (SAID, 2007), construídas concretamente não só a partir de elementos culturais, mas também pelos jogos políticos nos quais se 
viram envolvidos durante o processo histórico.
	Longe de reforçar uma visão dualista em relação à cultura ocidental e a oriental, e buscando entender a forma como elas 
interagem e se conectam ao longo do processo histórico, principalmente no período medieval onde essa interação foi justificada por um viés religioso, é que o projeto 
aqui proposto foi construído. 
	Ciente de que se trata de um tema complexo que ainda carece de reflexões mais aprofundadas tanto por parte dos historiadores que se 
dedicam ao ensino da História quanto pelos medievalistas, propõe-se essa pesquisa como uma forma de minorar os efeitos do abismo cultural que se construiu entre a 
cultura oriental e a cultura ocidental. Para tanto, optou-se aqui por analisar especificamente a relação entre a cultura cristã ocidental e a cultura muçulmana presente nas 
regiões que pertenceram ao império islâmico medieval, ocupando a Arábia, o Oriente Próximo, o norte da África e a Península Ibérica. Serão tomados como eixos de 
análise as relações econômicas, políticas, culturais e sociais ocorridas no espaço mediterrânico, priorizando o movimento das Cruzadas e a Reconquista peninsular.
	Os 
livros didáticos foram selecionados aqui como fontes de pesquisa por representarem um instrumento fundamental na formação escolar. Muitos cidadãos terão contato 
com a cultura escrita somente no ambiente escolar, levando as informações nele adquiridas como referências para a sua leitura do mundo que o cerca. Mundo esse cada 
vez mais acessível nas mídias televisiva, jornalística, virtual e sobretudo nas redes sociais, pelas quais os brasileiros demonstram uma preferência cada vez maior, 
utilizando-as como fontes de informação e de conhecimento, embora não seja essa necessariamente a sua função. 
	Historiadores e educadores têm reconhecido 
progressivamente os livros didáticos como objetos de pesquisa. Primeiro porque entende-se que é necessário, em um país onde a educação básica precisa ser 
urgentemente aprimorada, que se reflita cada vez mais profundamente sobre estratégias que permitam uma eficácia maior no processo de ensino e aprendizagem. Em 
segundo lugar porque, como nos lembra Ana Maria Monteiro, em seu artigo Professores e livros didáticos: narrativas e leituras no ensino de história (2009), os livros 
didáticos são produtos culturais complexos produzidos a partir de demandas educacionais, historiográficas e editoriais. Desta forma, na produção de um livro didático 
encontra-se envolvido, sobretudo, um ideal curricular, um projeto educacional que emana do Estado, principalmente naqueles que serão utilizados nas escolas públicas. 


	A preocupação em definir os critérios e as estratégias para a melhoria da educação brasileira tem sido corrente entre os governos brasileiros desde a participação do 
Brasil na Conferência de Jomtien, em 1990. De uma forma ou de outra, os diversos governos que se estenderam até aqui têm desenvolvido ações e construído 
orientações curriculares para promover a uniformização dos conteúdos ministrados nos sistemas escolares de todo o Brasil. A mais recente ação nesse sentido foi a 
criação da Base Nacional Comum Curricular (2017) que, em sua primeira versão, excluiu o ensino da Idade Média do currículo dos anos finais do ensino fundamental, 
resgatada após uma série de embates, críticas e discussões, passando a integrar a versão final do documento.
	Levando-se em consideração que a BNCC representa não 
só um projeto educacional, mas também expressa a visão do Estado brasileiro sobre a forma como pretende formar seus cidadãos e relacionar-se com a aldeia global, há 
um ideal, uma noção de Ocidente e de Oriente que o governo brasileiro pretende construir entre os seus cidadãos. Entender que noções são essas e como elas se 
relacionam também a uma concepção de Idade Média corrente no discurso pedagógico e veiculada nos livros didáticos, é o fio condutor desta pesquisa.		II – 
OBJETIVOS
a)	Identificar as concepções historiográficas e pedagógicas presentes nos livros didáticos selecionados.
b)	Identificar a noção de Oriente e de Ocidente, 
elaborada no contexto medieval, que fundamenta o discurso utilizado nos livros didáticos.
c)	Analisar e comparar as temáticas e os conceitos mais frequentemente 
utilizados nos livros didáticos para a construção de um discurso acerca da noção de Ocidente e de Oriente. 		III – METODOLOGIA		Os livros didáticos não se resumem a 
uma simples compilação de conhecimentos a serem transmitidos aos alunos em sala de aula apresentam quatro funções básicas: a referencial; a instrumental; a 
ideológica e cultural e a documental.  A primeira função refere-se ao fato do livro didático encontrar-se amplamente vinculado a uma grade curricular específica, 
selecionando e hierarquizando os saberes e as habilidades que uma sociedade considera básicos e necessários para serem transmitidos às novas gerações, responsáveis 
pela sua preservação.  A função instrumental representa a atuação do livro didático em seu aspecto didático, na medida em que apresenta instrumentais pedagógicos que 
facilitam a memorização, a apropriação de métodos de análise ou de resolução de problemas e outras estratégias que facilitem a aquisição do conhecimento por parte do 
discente.  A função mais antiga desempenhada pelos livros didáticos é a ideológica e cultural que estabelece a clara relação, construída principalmente a partir do século 
XIX, entre o conteúdo neles previstos e a preservação do Estado, promovendo uma elaboração identitária muito próxima ao projeto de governo de grupos 
socioeconômicos dominantes.  O fato de permitir aos alunos e os professores o acesso a um conjunto de documentos, textuais ou não, que podem garantir a elaboração 
de um conhecimento histórico marcado por uma construção crítica, garante ao livro didático a sua função documental. 
	Para o estudo do material selecionado, 
utilizaremos a análise textual e o método comparativo. A análise do discurso garantirá a possibilidade de trabalhar-se a carga discursiva inserida em cada uma das obras. 
Lembrando, Michel Foucault em sua clássica obra A Ordem do Discurso (1970), todo o discurso traz em si categorias de poder, constituídas a partir da construção de um 
conhecimento que visa resguardar determinados princípios e valores próprios de um dado grupo social e intelectual. A concepção foucaltiana permitirá que se analisem 
os referenciais historiográficos e pedagógicos que podem vir a servir para a consolidação de um projeto de sociedade e de poder considerado ideal pelo Estado e 
veiculado através da sua política pública de educação. Já o método comparativo será utilizado para que se possa promover a comparação, nas obras selecionadas, da 
forma e da frequência com que os conceitos acerca do período medieval são apresentados no texto. Além disso, a opção por uma perspectiva comparada da História, 
proposta aqui nesse projeto, vai permitir a ruptura com uma visão eurocêntrica  que já tem sido contestada no meio acadêmico e a opção pela construção de uma visão 
global da História, superando uma perspectiva nacionalista  do processo histórico e adotado modalidades historiográficas mais globalizadoras, como nos lembra José 
Barros, em seu livro História Comparada (2014).		IV – VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA			O projeto em questão mostra-se plenamente viável já que a 
pesquisadora atua em uma escola da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro e tem acesso ao material selecionado como fonte de pesquisa. Além disso, boa parte da 
bibliografia a ser utilizada, tanto no que se refere ao campo historiográfico quanto ao do ensino de história, foram adquiridos pela pesquisadora e muitas produções sobre 
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Descrição do Plano de Trabalho
O Enigma do Aprender - o não saber-  nas dinâmicas familiares
1.	Introdução
O fracasso escolar mobiliza a discussão e intervenção de vários pesquisadores, educadores 
e estudiosos das questões de educação no Brasil. 
A produção do fracasso escolar é um fato social e político, como aponta Maria Helena Sousa Patto em seu texto 
primoroso de 1990, e que as mudanças de políticas públicas não conseguiram resolver, ao contrário parece-nos que aprofundou e radicalizou o problema. Como vimos o 
fracasso escolar é uma marca das políticas educacionais do Brasil desde muitos anos.  Patto  (1990) já diagnosticou que o que chamamos de Fracasso Escolar refere-se em 
verdade a um processo de falha (no sentido de não favorecer o sucesso de seus alunos) da própria escola no Brasil. No entanto, ainda que sabemos que o fracasso escolar 
é produzido socialmente, uma questão se impõe: nem todas famílias ou crianças ancoram a impossibilidade do aprender como sintoma. Então podemos pensar que em 
alguns casos a falha no processo de escolarização ganha conotação de sintoma, seja ele individual ou familiar. Várias gerações da mesma família que enfrentaram a 
situação de fracasso na aprendizagem e passam de geração a geração. São as interelações familiares que são perpassadas pelo não aprender. Pretendemos pensar o não 
aprender, dos sujeitos, nas vinculações familiares, com os professores, através de sua história pessoal e familiar, e em sua história acadêmica. Ou seja, pensar como 
nessas vinculações vai se escrevendo uma história impossibilidades do aprender. O significante - fracasso escolar- pode constituir-se como um operador simbólico que 
traduz os valores relativos à como essa família específica lida com o saber e sua transmissão? Que tipo de saber são perpassados pelo não aprender? A passagem de pais 
para filhos do não aprender podem sustentar a ausência da capacidade de simbolização? Nosso problema então pode ser circunscrito como: como o não aprender opera 
(no sentido psicanalítico aqui entendido como a produção de sentido).  Interessa-nos estudar, com uma visão psicanalítica, como o não aprender se relaciona com os 
vínculos familiares e com os ideais e os valores que o aprendiz tem com sua família. 
Nosso compromisso é procurar entender como se articula esse fracasso do sistema 
social de ensino com questões individuais e vinculares de cada criança estudada. Nosso trabalho se justifica pela relevância social desse tema, sua abrangência e 
atualidade. 		P	Brasil – Governo Federal – Ministério da Educação PPP	Podemos perceber nos dados acima que o município ficou 13% abaixo da meta estipulad7) Marco 
conceptual77
7
77- Marco conceptual7. Marco Conce
7) Marco 5) Objetivos
 
2. Objetivos Gerais
  - Investigar como o significado do sintoma " não aprender ", é 
vivenciado pela família (ou responsáveis) e os professores, de um grupo de crianças de entre nove e onze anos. 
 2.1 Objetivos Específicos
1. Investigar, através de 
entrevistas e testes projetivos, como um grupo de famílias de crianças com problemas de aprendizagem qualificam sua própria aprendizagem (história familiar) 
2. 
Pesquisar o significado que os familiares atribuem ao não aprender de seus filhos.
3.  Metodologia

3.1 Tipo de Trabalho
A metodologia utilizada nesse estudo será um 
trabalho de cunho qualitativo. No entanto, o caráter predominante de víeis exploratório, descritivo. Porque nos parece que em função do tema que queremos 
desenvolver esse seria a forma metodológica mais coerente justamente por facilitar o aprofundamento do tema. Como também é o método de escolha por permitir, no 
nosso entender, dar conta da complexidade (documentos, entrevistas e observações) que a questão apresenta como também nossos objetivos exigem. Os fenômenos 
que pretendemos estudar só podem ser observados dentro do contexto em que ocorrem.
O trabalho será realizado num município da região serrana, no Estado do Rio 
de Janeiro. Esse município obteve uma das notas mais baixas na Prova Brasil. Dessa forma ele se qualifica como amostra porque é representativo do grave problema de 
fracasso escolar que o nosso país enfrenta.
3.1 Unidade de Analises
Estudaremos as seguintes categorias:
Famílias cujo, filhos tenham dificuldades de 
aprendizagem.	Estratégias utilizadas para enfrentar o fracasso escolar de seus filhos	Ideais e valores relativos a educação

Professores que atendam crianças oriundas 
dessas famílias	Estratégias utilizadas para lidar com crianças com dificuldades de aprendizagem e também com os pais ou responsáveis dessas crianças	Expectativas com 
relação a aprendizagem dessas crianças
Crianças que tenham dificuldades de aprendizagem	Grau de compreensão de suas dificuldades de aprendizagem	Expectativas 
com relação a sua própria aprendizagem e ideais e valores com relação a educação


Os resultados obtidos nas entrevistas, questionários e testes projetivos a síntese 
das unidades de análise serão interpretadas na metodologia da análise do discurso
3.2 Critério de seleção dos casos
Seleção de amostra aleatória por 
conglomerado.
Será feito uma listagem de escolas da região. Após selecionar um pequeno grupo de escolas, será selecionado um grupo de alunos de cada escola. Em 
seguida faremos a escolha aleatória das unidades de amostra. 
A mostra se constituirá de aproximadamente seis crianças, suas famílias e professore. Obedecendo ao 
seguinte critério de inclusão: Três famílias com renda familiar entre meio e um salário mínimo (vigente na data de início da nossa pesquisa) e três famílias com renda 
familiar acima ou igual a cinco salários mínimos. Que podem ser da rede pública de ensino ou da rede particular de ensino, entre nove e onze anos. Sendo escolhidas 
aleatoriamente. 
Outro ator fundamental na seleção da amostragem é que essas crianças não apresentem patologias psiquiátricas como: depressão, neurose obsessiva 
compulsiva, transtorno bipolar, autismo ou neurológicas como retardo grave ou moderado, epilepsia, síndrome de Rett, síndrome de Down, Asperge ou outras 
catalogadas no CID 10 ou DSM 4. Outro critério estabelecido é que sejam alunos da rede pública estadual ou municipal.
Com relação aos professores pretendemos 
entrevistar os atuais e todos aqueles que os antecederam.
3.3 Técnicas e instrumentos
Instrumentos e Técnicas a serem utilizados para alunos em suas famílias e sua 
professores
3.4 Questionário semi estruturado
- Construiremos um instrumento (questionário) para ser aplicado à família dos estudantes.
3.5 Entrevista individual com 
cada membro da família (compreendendo família como todos aqueles que residem na mesma residência e possuem vínculo afetivo com a criança)
Nessa entrevista 
buscaremos avaliar como esse parente relaciona-se com o saber; como foi o seu próprio processo de escolarização; quais as diferenças que essa pessoa estabelece entre a 
sua escolarização e a educação oferecida pelas escolas hoje. 
 3.6 Sessão livre de avaliação diagnóstica com toda a família.
Essa sessão será realizada após entrevista 
individual com cada um dos pais ou responsáveis da criança. Nesse encontro, com previsão de duração entre uma hora e meia a duas horas, faremos uma rodada de 
discussão sobre a problemática da aprendizagem nessa família. Pediremos que contem a história da família no que concerne a escolarização. Colocaremos alguns temas 
em discussão: o que é o aprender? Como eles lidam com o saber? Como eles lidam com as dificuldades de aprendizagem das crianças? Para a família o que eles esperam 
da escola.  
3.6 A Entrevista Familiar Estruturada (EFE)
A EFE é utilizada com o objetivo de trazer à tona o dinamismo do funcionamento familiar, possibilitando a 
realização, em tempo mais curto, de uma avaliação das relações familiares. Ela é composta de seis tarefas, cinco verbais e uma não verbal, das quais duas tarefas são 
propostas à família como grupo e as outras, a cada membro individualmente. Embora cada tarefa pretenda, de forma específica, explicitar determinadas dimensões da 
dinâmica conjugal e/ou da dinâmica grupal, todas as tarefas, de forma geral, pretendem avaliar padrões básicos de funcionamento da família. As dimensões individuais 
de tais padrões são consideradas, sobretudo, no contexto de suas repercussões na dinâmica das relações familiares. Sua aplicação é conjunta, numa única sessão, a todos 
os membros da família e, seu tempo de duração não é limitado.
3.7 Técnicas a serem utilizadas:
Nosso trabalho precisará se valer de alguns instrumentos técnicos 
(testes projetivos) para avaliar como os nossos sujeitos lidam com seus conflitos e defesas. Selecionamos testes projetivos por acreditarmos que estes se coadunam de 
forma satisfatória com a teoria psicanalítica. Entretanto precisamos chamar atenção para o fato de que alguns dos testes selecionados não se encontram autorizados pelo 
Conselho federal de Psicologia, para utilizá-los na clínica. Eles estão apenas autorizados para serem usados em pesquisas científicas. O que é o nosso caso. Utilizaremos os 
testes: Teste Casa, Pessoa, Árvore (H.T.P) que será aplicado a todos os membros da família, O desenho livre, A coleção de cartas (aplicado a todos os membros da 
família)   
3.8 Para os Professores: instrumento - Aplicaremos junto, aos professores, um questionário semiestruturado.
Aspectos a serem analisados na aplicação do 
instrumento: Verificar o tempo de experiência na carreira, o vínculo do professor com sua carreira, seus alunos e a escola em que leciona avaliar as expectativas do 
professor com sua carreira, e como ele estabelece os critérios de avaliação, e de correção.
Modelo de Questionário para os Professores
Nome, sexo, idade, grau de 
instrução, local onde estudou, como foi sua relação com a escola, como obtém informações atualmente, quantos livro lê mensalmente, vai a teatro/cinema com que 
frequência, trabalha em quantas escolar, com que carga horária semanal, cuida dos afazeres domésticos, quanto tempo dispõe diariamente para estudar, qual o último 
curso de atualização que frequentou, tem quantos alunos em sala de aula, qual o critério que você usa para avaliar seus alunos, quando percebe que não gosta de 
determinado aluno como procede, qual sua principal dificuldade em sala de aula, gosta de dar aulas, pretende largar a carreira.
Obs.: Nos questionários, tanto da família 
quanto do professor, haverá uma parte de avaliação sociocultural. Composta de perguntas acerca da renda mensal, dos gastos com revista, teatro, cinema, livros, jornais; 
de como aproveita o tempo livre, religião, formação e etc.…	Nos questionários faremos um levantamento qualitativo e quantitativo. Categorizaremos as repostas dos 
pais, alunos e professores e compararemos as respostas entre si. Buscando estabelecer relação entre as respostas e as práticas observadas.
4. Resultados 
esperados
Historicamente, no Brasil, vemos que o fracasso escolar é produzido socialmente, a escola serve com credenciadora, qualificadora e selecionadora daqueles 
que devem obter bons resultados acadêmicos e assim ter sucesso na vida. As crianças, que ao passarem por essa maquinaria de poder e que fracassam no processo de 
aprendizagem ficam com a culpa e a responsabilidade pelo fracasso. Introjetando uma autoimagem de incompetência, burro, lesado. Não são casos individuais, 
particulares, mas grandes contingentes de crianças que passam pela escola e não conseguem aprender.  Esse é certamente um fato da contemporaneidade. E diz muito 
da nossa sociedade e do valor que está atribuí à educação formal. 
Quanto às consequências psíquicas das crianças que fracassam acreditamos sempre que os sujeitos 
são capazes de superar sua condição de vida e dar um novo sentido significado para as experiências da vida. Ou seja, por mais que as condições de educação e de 
escolarização sejam adversas é possível que ao sujeito aprender a dar um novo sentido, significado para elas. 

5. viabilidade técnica e econômica

O valor empregado 
para a viabilização dessa pesquisa fica em torno de R$600,00. O material do testes já pertence a pesquisadora. E o valor citado diz respeito a xerox e deslocamento para 
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PROJETO: PLANO DE AMOSTRAGEM DA VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ – RJ

Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO

O padrão de qualidade de vida de uma população está diretamente relacionado à disponibilidade e à qualidade de sua água, sendo esta, o recurso 
natural mais crítico e mais susceptível a impor limites ao desenvolvimento, em muitas partes o mundo (GENEROSO, 2010).
O crescimento urbano e industrial acelerado 
estão entre os fatores que mais tem causado diminuição da disponibilidade hídrica, seja pela crescente demanda por esse recurso ou pelo lançamento indiscriminado de 
resíduos nos rios, diminuindo a qualidade das águas (BENASSI, 2002).  
Rebouças et al. (2006) advertem que o problema é mais grave nos países em desenvolvimento, 
pela falta de sistemas adequados de monitoramento e controle, atingindo muitos rios e lagos próximos aos grandes centros urbanos, regiões costeiras e também os 
aquíferos subterrâneos. Isso significa que, se no futuro padrões de qualidades mais rígidas não forem adotadas, algumas fontes de água, em uso hoje, não poderão mais 
ser utilizadas.
O planejamento dos usos dos recursos hídricos realizado, por definição, em caráter preventivo, minimiza os efeitos da poluição decorrentes, por exemplo, 
do lançamento in natura dos efluentes domésticos ou industriais e do assoreamento de rios, amplia a capacidade de infiltração do solo, evitando inundações, além de 
ampliar a disponibilidade hídrica com qualidade para os diversos fins demandados pela sociedade (TUCCI, 2006).
A gestão de recursos hídricos no Brasil esteve por longo 
tempo reduzida à avaliação quantitativa das reservas hídricas, especialmente para fins de produção de energia, resultado do modelo de gestão centralizado então em 
vigor, basicamente voltado às necessidades de planejamento estratégico do setor de hidroeletricidade (MUÑOZ, 2000).
Nesse período, os setores usuários de recursos 
hídricos mais dependentes da qualidade de água, incluindo-se o setor de saneamento, ficaram praticamente ausentes do processo decisório sobre o aproveitamento 
hídrico, realizando ou projetando seus investimentos de forma pontual e desarticulada (LIBÂNIO, 2005). 
Além de importantes instrumentos de política para o setor, a Lei 
nº 9.433/97 define a estrutura jurídico-administrativa do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH) (BRASIL, 1997). O estabelecimento desse 
arcabouço institucional representa um aspecto central para a gestão de recursos hídricos, na medida em que prevê a criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas (COBH). 
Os comitês se colocam como instâncias descentralizadas e participativas de discussão e deliberação que contam com a participação dos diferentes setores da sociedade, 
atuando como fóruns de decisão no âmbito das Bacias Hidrográficas (NOGUEIRA, 2004).
De acordo com a Lei n° 8.080/1990, é de responsabilidade do Sistema Único de 
Saúde a identificação dos determinantes e condicionantes em saúde e a promoção da articulação necessária para a melhoria das ações e serviços prestados à população 
(BRASIL, 1990). Nesse sentido, o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua), estruturado a partir dos princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS), desempenha um papel importante para garantir a qualidade e segurança da água para consumo humano no Brasil (DANIEL e CABRAL, 2011).
As 
ações do Vigiagua devem ser realizadas continuamente pelas autoridades de saúde pública para garantir que a água consumida pela população atenda ao padrão de 
potabilidade estabelecido na legislação vigente, de forma a prevenir os ris¬cos que a água consumida pode representar à saúde humana (DANIEL e CABRAL, 2011).
Parte 
constituinte da Vigilância em Saúde, a Vigi¬lância em Saúde Ambiental configura-se como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de 
qualquer mudança nos fatores deter¬minantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana (BRASIL, 2002). Tem por finalidade recomendar 
medidas de prevenção e con¬trole dos fatores de risco e das doenças ou agravos relacionados à variável ambiental. Sua incorporação no campo das políticas públicas de 
saúde é uma demanda relativamente recente no País e engloba a criação do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à Qualidade da Água 
para Consumo Humano (QUEIROZ, 2012). Este consiste em ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública a fim de garantir o atendimento do padrão 
e das normas estabelecidas na legislação vigente – Portaria 518/2004 atualizada pela Portaria 2914/2011 – e para avaliar os riscos que a água de abastecimento, provinda 
de sistemas públicos e/ou soluções alter¬nativas, pode representar à saúde humana (BRASIL, 2005; BRASIL, 2011).
Diante disso, é inevitável se considerar a grande 
interface existente entre a vigilância da qualidade da água para consumo humano com outras áreas do setor saúde e com os setores saneamento e meio 
ambiente.

2.	OBJETIVOS

Devido as ilhas de pobreza e de falta de saneamento dentro da área urbana de Macaé existe uma necessidade de maior controle da 
qualidade das águas. O objetivo dessa proposta é a definição dos pontos de amostragem relacionados aos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e Sistemas de 
Abastecimentos Alternativos Coletivos (SAC), uma vez que estes são obrigados a fazer as análises operacionais e de controle de qualidade da água de consumo humano 
na rede de distribuição e enviar para as vigilâncias ( municipal e estadual) , logo cabe a vigilância ambiental estabelecer alguns pontos em comum com a prestadora para o 
monitoramento da qualidade da água para consumo humano no município de Macaé – RJ. e o estabelecimento dessa rota pode ser de grande valia, uma vez que é 
inexistente atualmente.

3.	METODOLOGIA

3.1.	Critérios para Coleta para Análise de Água de Consumo Humano (1ª etapa)

A escolha dos pontos de coleta deve ter 
o objetivo de obter informações da qualidade da água de consumo humano no município. Os pontos de coleta de amostras podem ser selecionados entre os pontos 
críticos e não críticos, endereços fixos e variáveis. A representatividade desejada pode ser composta por critérios de distribuição geográfica e identificação de situações de 
riscos.

3.1.1 Distribuição geográfica do abastecimento

Deve ser elaborado um mapeamento definindo os locais de amostragem. Os critérios para sua demarcação 
assumem uma feição estratégica, ao depender do planejamento, do emprego do conhecimento e da realidade de campo, para detecção da vulnerabilidade de área para 
demarcação de pontos de amostragem (ABNT, 1987).
Essa definição dos pontos visa assegurar a qualidade da amostragem para fornecer uma base para o 
desenvolvimento de ações que, se devidamente implementadas para a população, garantirão a segurança do fornecimento de água mediante a eliminação ou a redução 
da concentração mínima de constituintes na água conhecidos por serem perigosos à saúde (D’ÁGUILA et al., 2000).	Devem ser escolhidos pontos prioritários:	
de distribuição: rede nova e antiga, zonas altas e zonas baixas, zonas de alta e baixa pressão, pontas de rede; 
 ão monitorados ou não 
pelo controle; 
 ões alternativas coletivas. 
 ão; 

reservatórios de distribuição.

Devem ser escolhidos pontos secundários:
 ões intradomiciliares; 
 ão de água. 

tratamento: pré-filtração (ou água decantada), pós filtração, pré-desinfecção.

3.1.2. Locais estratégicos e vulneráveis de abastecimento

Algumas áreas são 
consideradas vulneráveis a contaminação, então essas são áreas que precisam ser levadas em consideração na escolha dos locais de amostragem como: 

populações em situação sanitária precária; consumidores mais vulneráveis (hospitais, escolas, creches, etc.); 
 ão (indústrias, lixões, 
pontos de lançamento de esgoto, cemitérios, etc.); 
 à pressão negativa na rede de distribuição; 

problemas recorrentes; 
 ões alternativas desprovidas de tratamento ou de rede de distribuição;

vista epidemiológico justifiquem atenção.

3.2.	Tipo de analises a serem realizadas: 

3.2.1.	Físico-químico: 

a)	Cloro residual
Devido à instabilidade e degradação 
rápida do cloro residual livre, a sua determinação deve ser realizada em campo, antes da coleta das demais amostras, podendo-se utilizar um “kit” comparador 
colorimétrico - método DPD (N, N-dietil-p-fenilenediamina) ou um fotômetro de campo do tipo “pocket”.		b) pH	O potencial hidrogeniônico (pH) é o cologaritimo da 
concentração de íons hidrogênio em uma amostra, seu valor varia de 0 a 14, onde água com pH menor que 7 é considerada ácida; com valor acima de 7 é considerada 
básica ou alcalina; e, com valor igual a 7 é considerada como uma água neutra.

c) turbidez 
O método utilizado para leitura da turbidez é o nefelométrico que é um 
método secundário, indireto, que se baseia na determinação da intensidade de luz dispersa pela amostra num ângulo de 90° em relação à direção da luz incidente, 
comparada com a intensidade de luz dispersa por uma suspensão-padrão.

d) Alumínio 
O alumínio é analisado por Análise de espectrofotometria e colorimetria, por 
meio da Eriocromo Cianina R (ECR) que reage com o alumínio, no valor aproximado de pH=6, produzindo cor avermelhada cuja intensidade de cor relaciona-se com a 
concentração de alumínio (VOGEL,1989).

e) cor aparente

A Cor é um parâmetro que indica a presença de íons metálicos naturais, húmus, plâncton, resíduos 
industriais e outras substâncias dissolvidas na água. A determinação da intensidade da cor da água é feita comparando-se a amostra com um padrão de cobalto-platina, 
sendo o resultado fornecido em unidade de cor.

3.2.2.	Bacteriológico:  qualitativo de Coliforme Total e E.coli)
As análises biológicas serão feitas segundo o método do 
substrato cromogêneo. Para agua tratada usaremos o método qualitativo de ausência e presença (A- P).

3.3.	Frequência das análises

A coleta e análise devem ser 
feitas semanal/quinzenalmente nos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) ( a serem definidos) e trimestral nos Sistemas de Abastecimentos Alternativos Coletivos 
(SAC).

3.4.	Responsabilidade da Coleta e Envio da Amostra

A coleta e envio de amostras ao laboratório é de responsabilidade dos órgãos de Vigilância Ambiental. 
Cabe ao laboratório receber, conferir as documentações e analisar a amostra coletada. Dependendo da complexidade e capacidade analítica, o laboratório realizará os 
ensaios devidos, total ou parcialmente e/ou redistribuirá a amostra para um laboratório competente do Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública - 
SISLAB.



4- VIABILIDADE ECONÔMICA

A definição dos pontos de Coleta de amostras de água depende da circulação no município, o transporte será feito em carro 
próprio e a gasolina será financiada pela bolsa recebida pelo pesquisador. A interpretação dos dados obtidos será realizada na própria unidade da Universidade Estácio de 
Sá – Campus Macaé. As análises laboratoriais serão feitas em parceria com o laboratório da FUNASA sem custos, com alguns reagentes sendo fornecidos também pelo 
Campus, que vem apoiando diversos projetos e fomentos que podem ser aprovados por editais a Fundações mantenedoras de pesquisa.

5.RESULTADOS 
ESPERADOS

Esse trabalho pretende propor um roteiro de coleta de amostras com a distribuição espacial compatível com tempo de coleta/processamento in loco ( 
parâmetros cloro residual, pH e turbidez) e transporte das amostras para análises bacteriológica  em 12 horas. Esse roteiro possibilitaria um melhor controle melhor as 
análises realizadas nos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e nos Sistemas de Abastecimentos Alternativos Coletivos (SAC) do município de Macaé com o objetivo 
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Cronograma:
ão a órgãos de fomento – Fevereiro e Março 2018	 ão 

dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) do município - Março 2018. 
 ão dos Sistemas de Abastecimentos Alternativos Coletivos 
(SAC) – Abril 2018	
água para percepção dos pontos críticos para amostragem. De Maio a Outubro de 2018
 ão e submissão de artigo 1 para publicação. Julho de 
2018
 ão dos resultados – Julho a dezembro de 2018	 ão dos resultados e Submissão de artigo final Dezembro 2018 e Janeiro de 
2019


de assegurar a qualidade do serviço oferecido, preservação ambiental e saúde e qualidade de vida para a população, uma vez que o programa VIGIAGUA estabelece um 
quantitativo base de 42 amostras/mês  para Macaé e cabe essa distribuição estar dentro dos pontos de controle da vigilância ambiental municipal.




PESQUISADOR(A): Andre Luis Soares Smarra
Plano de trabalho vinculado ao curso: Gestão Ambiental

@: andre@smarra.com.br

PROJETO: O POTENCIAL TURÍSTICO DE LUMIAR– NOVA FRIBURGO/RJ: UMA ESTRATÉGIA PARA A VALORIZAÇÃO DO SEU LEGADO SOCIOAMBIENTAL 
E CULTURAL

Cronograma:
JANEIRO DE 2018: Levantamento bibliográfico.
FEVEREIRO DE 2018: Levantamento dos pontos turísticos e potencialmente turísticos (turistificação).
MARÇO DE 2018: 
Levantamento dos pontos históricos.
ABRIL DE 2018: levantamento dos problemas ambientais e de infraestrutura de hotelaria.
MAIO  DE 2018: levantamento dos 
projetos ambientais e de ecoturismo existentes e análise dos resultados.
JUNHO DE 2018: Análise dos resultados e redação de artigo científico.
JULHO DE 2018: Análise 
dos resultados e envio do artigo O POTENCIAL TURÍSTICO DE LUMIAR– NOVA FRIBURGO/RJ: UMA ESTRATÉGIA PARA A VALORIZAÇÃO DO SEU LEGADO SOCIOAMBIENTAL 
E CULTURAL para o VII Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. 
AGOSTO DE 2018: Elaboração de Proposta de Gestão Socioambiental para 
Lumiar
SETEMBRO DE 2018: Elaboração de Guia Turístico para Lumiar - RJ
OUTUBRO DE 2018: Elaboração do livro "Lumiar - Caminhos do Tempo" e Submissão do 
trabalho para órgão de fomento.
NOVEMBRO DE 2018:Elaboração do livro "Lumiar - Caminhos do Tempo"
DEZEMBRO DE 2018:Elaboração do livro "Lumiar - Caminhos 
do Tempo" e envio para a Editora Appris
JANEIRO DE 2019: Elaboração e entrega do relatório final

Descrição do Plano de Trabalho
INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE E O POTENCIAL TURÍSTICO DE LUMIAR– NOVA FRIBURGO/RJ: UMA ESTRATÉGIA PARA A VALORIZAÇÃO DO SEU LEGADO 
SOCIOAMBIENTAL E CULTURAL
INTRODUÇÃO
O turismo é uma manifestação cultural, político, social e econômica de grande expressão nas sociedades ditas pós-
modernas (Rodrigues, 1999) sendo  um fenômeno de grande expressão, fortalecendo-se e consolidando-se como importante gerador de recursos.
Uma vez reconhecida 
a importância turística de uma localidade, deve-se cuidar, sob a ótica do mercado, para que sua atratividade se mantenha continuamente atualizada, oferecendo 
produtos turísticos de qualidade, vinculados aos desejos e perfis que se pretenda atender, zelando-se para que exista equilíbrio dinâmico entre a oferta e procura por 
atrativos, alojamentos, alimentação, acesso à informação e aos locais, atividades e atendimento (GIOLITO, 2006). 
Situada na região central do estado do Rio de Janeiro, 
Nova Friburgo, popularmente conhecida como a “Suíça brasileira” possui uma área total estimada em 933 km², um dos maiores municípios do estado, levando em 
consideração a extensão de terra. Seu clima é o tropical de altitude, com temperaturas amenas no verão e frias no inverno, tendo as estações bem definidas 
SCHWANTES(2013). A população municipal é estimada em 182.082 habitantes (CENSO IBGE, 2010), estando distribuída por seus oito distritos, compreendendo zonas 
urbanas e rurais.
Além das montanhas e matas os maiores destaques do destino são os seus rios e cachoeiras. Distribuídos pelo destino, a sua maior concentração 
encontra-se em Lumiar e Boa Esperança, localidade daquele distrito. Ao todo são dezenas de atrativos naturais oferecidos aos visitantes, entre rios, cachoeiras e trilhas 
que possibilitam a pratica de diversas atividades, como rafting, rapel e arvorismo, mediante a contratação de alguma empresa de turismo receptivo do local para se 
aventurar em algo mais restrito SCHWANTES(2013).
A localidade é também procurada por pessoas que praticam as modalidades de ecoturismo (caminhadas) e de 
esporte e aventura (cavalgada, trekking e outros). Existe também um grande fluxo de pessoas.
As características do local impõe a necessidade de se estabelecer índices 
de sustentabilidade para o turismo o local e a elaboração de um guia para o turismo sustentável na região.

OBJETIVOS: 
Determinar do potencial de ecoturismo de 
Lumiar – Nova Friburgo (RJ), Avaliar os problemas ambientais e de infraestrutura turística do local,  elaborar proposta de gestão do ecoturismo, bem como publicar guia 
turístico da região e livro sobre Lumiar.	METODOLOGIA 	O distrito de Lumiar fica localizado em Nova Friburgo – RJ. O levantamento dos pontos turísticos, históricos, bem 
como dos problemas ambientais será feito através de visitas, in loco, e registro fotográfico dos mesmos. Também será feita a análise da literatura científica disponível 
para a determinação dos referidos pontos. A infraestrutura do local (existência de hotéis, pousadas, bancos, restaurantes, etc será realizada através de pesquisa 
bibliográfica, sites especializados e visitas in loco. Após o levantamento das informações serão estabelecidos índices de sustentabilidade para o turismo local e seus 
respectivos serviços. A análise dos dados possibilitará a confecção de um GUIA DE TURISMO SUSTENTÁVEL PARA O LOCAL, bem como, a publicação de um LIVRO sobre 
LUMIAR.
VIABILIDADE FINANCEIRA E TÉCNICA
Todos os custos para os levantamentos, deslocamentos, obtenção de imagens, e o que mais se fizer necessário serão 
arcados pelo proponente do presente projeto.
O proponente do projeto mora no local, possui acesso às informações sobre as questões ambientais, pontos turísticos e  
infraestrutura local.
O proponente também possui todo equipamento de hardware e softwares (devidamente legalizados) para a elaboração do guia turístico, bem como, 
a elaboração do livro.	O Guia será publicado no formato impresso e online.	O livro será publicado, na forma impressa, pela Editora Appris – Curitiba – 
RJ.
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PESQUISADOR(A): Claudia Maria Campinha Dos Santos
Plano de trabalho vinculado ao curso: Ciências Biológicas

@: campinhaclau@gmail.com

PROJETO: Aproveitamento de resíduos lignocelulósicos por via biotecnológica para obtenção químicos de interesse

Cronograma:
1. Revisão da bibliografia, período de fevereiro /2018 a setembro / 2018.  2. Desenvolver metodologia para o pré-tratamento da biomassa sólida, período de fevereiro 
/2018 a maio / 2018.  3. Caracterizar a biomassa por métodos físicos, químicos e espectroscópicos, período de março /2018 a maio / 2018. 4. Definir os bioprocessos a 
serem utilizados para o aproveitamento da biomassa residual sólida, período de junho /2018 a setembro / 2018.  5. Otimizar as condições utilizadas, período de fevereiro 
/2018 a maio / 2018.  6. Isolar, identificar e elucidar estruturalmente os produtos gerados, período de maio /2018 a setembro / 2018.  7. Caracterizar e verificar 
aplicabilidade dos produtos, período de julho/2018 a setembro / 2018.  8. Aplicar metodologia a outros tipos de biomassa residual lignocelulósica, período de julho/2018 
a setembro / 2018.  9. Elaborar artigos e relatórios parciais, período de fevereiro /2018 a dezembro / 2018.  10. Relatório Final, período de dezembro /2018 a janeiro / 
2019.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A importância principal do dendezeiro para o Brasil é o desenvolvimento que essa cultura pode oferecer à região amazônica, seja pela geração de energia 
através da biomassa ou recobrindo as áreas desmatadas.  O dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq.) é uma palmeira de origem africana, trazida para o Brasil no século XVII 
pelos escravos. No continente americano, na região que vai desde o sul do México até leste do Estado do Amazonas, ocorre o dendê americano ou Caiaué (Elaeis oleifera), 
que ao ser cruzado com o dendê africano produz híbridos férteis. Neste trabalho, utilizaremos resíduos de biomassa de Elaeis oleífera. A biomassa sólida residual de 
dendê apresenta-se como um dos materiais lignocelulósicos com grande potencial para produção de etanol e outros químicos de interesse.  Contudo, para que possa ser 
utilizada como matéria-prima para processos biotecnológicos ela precisa ser submetida a um pré-tratamento para desorganizar o complexo lignocelulósico.  A biomassa 
de dendê é constituída por celulose, por hemicelulose e pela lignina. A Lignina é um material estrutural da planta, associado à parede vegetal celular, responsável pela 
rigidez, impermeabilidade e resistência a ataques microbiológicos e mecânicos aos tecidos vegetais, dificultando o acesso à celulose da fibra.  Os pré-tratamentos físico-
químicos são utilizados para aumentar a suscetibilidade do material lignocelulósico ao ataque enzimático. Dentre os tratamentos químicos relatados na literatura para 
remoção de lignina destaca-se o branqueamento com peróxido de hidrogênio, a seletividade na degradação da lignina e a eficiência do branqueamento com perácidos 
podem ser melhoradas em função das condições usadas.  Os cachos de dendê possuem um alto teor de xilose, tendo cerca de 24% da matéria seca constituída por 
xilanas, que pode ser hidrolisada, dando origem a um caldo com teor de xilose, aplicável para produção de xilitol.  Neste contexto, a grande quantidade de biomassa 
residual gerada demonstra a necessidade de estudos para que estes resíduos tenham reaproveitamento, originando novos compostos ou produtos. OBJETIVOS: O 
objetivo deste projeto é o aproveitamento da biomassa residual do biodiesel de dendê, para obtenção de açúcares e produtos de interesse para bioenergia, de modo a 
agregar valor à cadeia produtiva. METODOLOGIA: Este trabalho utilizará o fermento biológico (levedura Saccharomyces cerevisiae) para biotransformar os residuos de 
biomassa sólida, disponível no comércio local. Essa levedura é considerada o eucariótico mais estudado, devido a sua grande importância em processos biológicos. Um 
dos parâmetros a ser considerado para otimizar o processo de biotransformação será a temperatura, fator relevante já que as leveduras possuem uma temperatura ótima 
para fermentarem e produzirem CO2. A produção de etanol a partir de materiais celulósicos se dá através da fermentação da glicose produzida pela hidrólise da celulose. 
No entanto, como a lignina e a hemicelulose se associam à celulose, formando uma camada protetora em torno desta, são necessários pré-tratamentos que removam 
essa camada antes que se possa hidrolisar a celulose.  As amostras de fibras da interseção cacho/caule de dendê e espigas serão finamente pulverizadas com auxílio de 
pistilo e almofariz. Para a extração da lignina, como pré-tratamento será testado inicialmente à deslignificação por peróxido de hidrogênio, perácidos e métodos 
hidrotérmicos, nas seguintes condições: temperatura entre 50 °C e 150 °C, tempo de reação entre 5 min e 60 min e razão massa: volume entre 5% e 10%. Após o pré-
tratamento a amostra será filtrada, a fase líquida separada e o resíduo de biomassa seco e submetido à biotransformação por leveduras. Após a biotransformação os 
produtos serão purificados e analisados por métodos físico-químicos e espectroscópicos, tratados de forma qualitativa e quantitativa. RESULTADOS ESPERADOS:  Os 
materiais lignocelulósicos possuem um alto conteúdo de carboidratos (cerca de 70% da massa) constituindo-se em uma fonte abundante e renovável de matéria-prima 
que pode ser utilizada em processos biotecnológicos.  A biomassa residual de dendê, dentro do conceito de Biorrefinaria, é promissora, podendo ser convertida em uma 
variedade de produtos e de tecnologia limpa, com pouco desperdício e mínimas emissões, trazendo novas oportunidades ao mercado da Bioenergia e também 
alimentício com a produção de carboidratos. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA:  Os recursos para a realização das etapas previstas neste projeto se encontram 
disponíveis nos laboratórios da Universidade Estácio de Sá - Campus Norte Shopping e no Instituto Militar de Engenharia.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5967647264423162

quinta-feira, 12 de abril de 2018 Página 132 de 234



Centro de Exatas e EngenhariasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2018 UNESA
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Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia de Produção

@: cristianeja_2@hotmail.com

PROJETO: PROPOSTA DE MELHORIAS PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS DO PROCESSO PRODUTIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO DE MACAÉ – 
RJ 

Cronograma:
Cronograma de Atividades
Fevereiro a Abril de 2018 - Levantamento dos empreendimentos habitacionais e entrevista estruturada com a prefeitura e empresas.
Abril e 
Maio de 2018 - Mapeamento dos pontos de disposição RCC.
Junho e Julho de 2018 - Análise e interpretação dos dados coletados.
Agosto de 2018 - Verificação de 
adequação ao CONAMA e PNRS. Proposta de Melhorias.
Setembro, outubro e Novembro de 2018 - Revisão da redação e Divulgação dos resultados. Participação do 
Seminário de Pesquisa da Estácio. Participação do Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP).	Dezembro de 2018 – Redação do relatório final.	Janeiro de 
2019 – Submissão de relatório final. 	

Descrição do Plano de Trabalho
PROPOSTA DE MELHORIAS PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS DO PROCESSO PRODUTIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO DE MACAÉ – RJ 	Introdução	Em 2014, 
pesquisas realizadas pelo Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e o 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) mostram que a construção civil tem muito a avançar em relação à sustentabilidade. No levantamento entre os agentes do setor, 
dentre as demandas apontadas destaca-se a falta de incentivo para a escolha correta de materiais, para a reciclagem, valorização dos resíduos e capacitação profissional 
(CBCS, 2014). 
A construção civil vive atualmente uma grande expansão representando um dos principais setores da economia brasileira. Fatores como o aumento do 
poder aquisitivo da população, incentivos do governo federal e realização de grandes obras de infraestrutura contribuem para este cenário. Entretanto, o aumento da 
geração de resíduos, mão de obra desqualificada e o layout inadequado dos canteiros de obras causam desperdícios de materiais e energia. Outro agravante é o descarte 
irregular desses resíduos em terrenos baldios, à margem de cursos d’água e outros locais (ALVES & DREUX, 2015; SILVA, 2014; LEITE & NETO, 2014).	Dessa forma, as 
atividades de construção civil contribuem com uma fatia significativa aos impactos negativos causados ao meio ambiente, interferindo no meio físico, biótico e antrópico 
(MARCONDES et al., 2005).
O descarte irregular de resíduos de construção civil (RCC) representa graves impactos para muitas cidades brasileiras, pois constituem cerca 
de 50% a 70% do total dos resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados. Tal situação gera gastos para o poder público devido ao transporte e a necessidade da disposição final 
ambientalmente adequada, enquanto tais ações são de responsabilidade dos geradores. As políticas públicas, legislações, normas técnicas e demais instrumentos com 
relação ao tema passaram a surgir no Brasil a partir do ano de 2002 (MMA, 2014).
Segundo a Abrelpe (2017) os municípios brasileiros coletaram cerca de 45,1 milhões de 
toneladas de RCD no ano de 2016, o que configurou em uma diminuição de 0,8% em relação a 2015. Esta situação exige atenção especial, visto que a quantidade total 
desses resíduos é ainda maior, uma vez que os municípios, via de regra, coletam apenas os resíduos lançados ou abandonados nos logradouros públicos.
De acordo com 
o Relatório Setorial da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC), a região sudeste se destaca pela quantidade de estabelecimentos que compõem a cadeia 
da construção civil. São Paulo representa o estado desta região com maior número de estabelecimento de construção civil existentes, seguido por Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Espírito Santo (CBIC, 2015).
Dessa forma, a legislação e as Normas Técnicas representam importante instrumento para viabilizar o exercício da responsabilidade 
para os agentes e os geradores de resíduos.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi tema de discussão durante duas décadas sendo sancionada em 02 de agosto de 
2010 e intitulada Lei Federal Nº 12305. Seu conteúdo versa sobre os objetivos, instrumentos e princípios pelos quais se deve basear a gestão de resíduos sólidos, 
atribuindo as responsabilidades aos geradores e a iniciativa pública. No que diz respeitos as empresas privadas, a PNRS estabelece a responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos, considerando como responsáveis não só os fabricantes, mas também os importadores, distribuidores, comerciantes e até os consumidores e 
titulares dos serviços de limpeza urbana.
A logística reversa juntamente com a coleta seletiva são identificadas, no contexto da PNRS, como instrumentos que permitem a 
implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Este sistema é caracterizado por um conjunto de direcionamentos, procedimentos e 
canais destinados a viabilizar a coleta e o retorno dos resíduos sólidos (produto no pós venda e pós uso) ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 
outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (PNRS, 2010).
Nesse contexto, a análise do desenvolvimento sustentável aplicada às 
atividades de construção e edificação permite a evidenciação de um dos principais fatores críticos ao estabelecimento de empreendimentos sustentáveis: O consumo 
energético em edificações. De acordo com as informações da Empresa de Pesquisa Energética EPE (2014a), os consumos energéticos nas construções apresentam uma 
tendência crescente nos últimos anos, e a projeção de Plano Nacional Energético para 2050, identifica previsões para futuros aumentos nesse consumo. A EPE (2014a) 
ainda aponta que o setor de construção e edificações responde ao consumo de 48% da energia elétrica do país. 
A prática de Produção mais Limpa (P+L) vem 
apresentando crescente utilização nas atividades construtivas modernas, disponibilizando empreendimentos autossutentáveis, tanto para a indústria (prédios industriais) 
quanto para a população (habitação). Tais empreendimentos recebem a nomeação de green buildings, ou “prédios verdes” e apresentam como benfeitorias de sua 
concepção fatores como: eficiência energética, gestão eficiente de resíduos, otimização do ciclo de vida, redução de custos, entre outros (Bhattarai et al., 2013). 
Com 
relação aos resíduos advindos das atividades da cadeia de construção civil, a PNRS (2010) prevê que as empresas sejam responsáveis pela elaboração do plano de gestão 
de resíduos sólidos, devendo estar em conformidade com os termos estabelecidos pelo Sistema Nacional de Maio Ambiente – SISNAMA. Este plano deve estar de acordo 
com as especificações do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do município em questão.
Atualmente, os grandes volumes de entulhos gerados nas 
construções urbanas colocam em evidência a necessidade de novos locais para sua disposição final. Cada vez mais se tornam limitadas as áreas destinadas a descarte 
desses resíduos. Embora as prefeituras destinem áreas para utilização no descarte dos RCD, as empresas coletoras e os pequenos geradores muitas vezes não os utilizam 
e descartam seus resíduos em qualquer área livre urbana.
De acordo com Sarkis (2003), a gestão de resíduos orienta-se com base em cinco atividades desenvolvidas na 
produção verde para detalhar a escala de redução do impacto ambiental que ocorrem na adoção da cadeia de suprimentos verde. São elas: Redução, Reuso, 
Remanufatura, Reciclagem e Disposição dos resíduos.
Desta forma fundamenta-se a boa gestão da cadeia de suprimentos com o intuito de redução de custos industriais, 
atendimento a legislação ambiental e diminuição dos impactos ambientais, contribuindo para o decréscimo do volume de resíduos dispostos no espaço urbano, o que 
reduz a disseminação de vetores.
Objetivos
- Objetivo Geral
Estudar um modelo de gestão integrada dos resíduos de construção civil (RCC), através de um 
desenvolvimento de diagnóstico da situação atual dos RCC do município de Macaé, buscando identificar e confirmar as variáveis envolvidas no processo de geração de 
resíduos da construção civil (RCC), a fim de se obter a mensuração da quantidade de resíduos produzidos no processo produtivo. Pretende-se também analisar a cadeia de 
suprimentos reversa do setor, na cidade de Macaé, com a finalidade de propor melhorias para as ações atuais, permitindo o suporte à gestão pública com a elaboração 
eficiente do plano de gerenciamento de resíduos da construção civil.
- Objetivos específicos 
- Identificar e quantificar o volume de RCC depositado regularmente pelas 
empresas coletoras licenciadas pelo poder público na região;
- Averiguar e mapear as destinações de RCC em Macaé;
- Caracterizar os modais de transporte utilizado na 
movimentação de tais resíduos;	- Identificar as ações de adequação à Resolução CONAMA Nº 307 e a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS/2010.	-Fornecer 
subsídios à tomada de decisões adequadas para o modelo de gestão dos RCC na Cidade de Macaé.
Metodologia
A 1ª etapa busca-se obter o planejamento municipal dos 
resíduos de construção civil, onde é necessário fazer um levantamento quantitativo e geográfico dos RCC e bem como o mapeamento dos pontos de disposição.
Para o 
processo de Mapeamento dos pontos de disposição, irá ser consultado o Google Earth para a visualização de cada ponto de disposição e obter a coordenada geográfica, 
de forma a gerar um mapa panorâmico do município com a evidenciação dos pontos de descartes regulares. 
A 2ª etapa consiste em fazer um levantamento das ações 
em prol da gestão de resíduos, realizadas no município, para obter informações baseadas em entrevistas estruturadas bem como análise in loco na prefeitura municipal 
para a obtenção de um modelo de gestão de resíduos do município e de empresa privada de construção civil.
A partir dos modelos obtidos pelo 2ª etapa, a 3ª etapa irá 
analisar todas ações com base no estabelecimento das diretrizes previstas pela Resolução CONAMA Nº 307/2002, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010) e 
também as diretrizes do Ministério do Meio Ambiente quanto às áreas de manejo. Diante disto, irá buscar verificar proposições de melhorias para o sistema de gestão de 
resíduos.
Resultados esperados
-Tornar possível a obtenção de uma estimativa inicial dos resíduos gerados pela atividade de Construção Civil em Macaé, no período 
compreendido entre 2015, 2016 e 2017, o que permitirá não somente dimensionar sistemas para gestão destes resíduos, como também prevenir e mitigar impactos 
ambientais.
- Adoção de métodos de Produção mais Limpa, levando em consideração pesquisas já realizadas, que evidenciam o impacto da mão de obra desqualificada 
na geração dos montantes de RCC, bem como campanhas de educação ambiental.
- Através de uma revisão bibliográfica da literatura evidenciar as principais variáveis 
que contribuem para a geração de RCC.
- Estimativa de geração de RCC por habitante na cidade de Macaé.
Viabilidade econômico-financeiro
- Levantamento 
quantitativo dos dados: sem custos mensuráveis 
- Entrevistas in loco: sem custos mensuráveis
- Análise e interpretação dos dados obtidos: sem custos mensuráveis
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Descrição do Plano de Trabalho
MODELAGEM DE CONSEQUÊNCIAS E TOMADA DE DECISÃO EM CENÁRIOS RADIOLÓGICOS E NUCLEARES POR MEIO DE SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS

RESUMO 
ESTRUTURADO

Introdução: A liberação de material radioativo para o ambiente pode levar à exposição da população e a sérios comprometimentos ambientais. Esta 
classe de problema situa-se na fronteira do conhecimento em avaliação e resposta a emergências e tem sido estudada principalmente por simulação computacional na 
tentativa de se modelar suas consequências. Neste contexto, é de interesse que se desenhe uma estrutura com poder analítico suficiente para apoiar o processo decisório 
para a resolução da crise que se instala. Particularmente, o projeto conta com a participação de estudantes de Pós-graduação (IME, IRD/CNEN e IEN) e Iniciação Científica 
(UNESA), o que além de ter impacto sobre novas abordagens para o problema contribui para a formação de pessoal em alto nível. Objetivo: Estudar uma classe de 
problemas dirigida à dispersão de material radioativo no ambiente externo apoiando a avaliação de risco radiológico a que está sujeita a equipe de resposta e população, 
incluindo-se o intrincado processo decisório necessário à busca de soluções. Método: As rotinas para cálculo do excesso de risco relativo (ERR), risco relativo (RR) e 
probabilidade de causa (PC) para desenvolvimento de câncer em diversos sítios serão utilizadas segundo as equações dos modelos BEIR V e VII, integrando-as aos 
resultados modelados pelo software HOTSPOT. Este projeto apresenta como característica de inovação a otimização de risco por convergência de objetivos, considerando 
fatores como idade e sexo. Resultados Esperados: Espera-se definir critérios para a triagem inteligente da população afetada com base no risco associado à exposição de 
corpo inteiro às radiações ionizantes de origem ambiental externa, considerando características individuais e coletivas. Adicionalmente, é esperado que 3 (três) 
estudantes e 1 (um) professor participem como colaboradores em nível de Iniciação Científica (PIBIC ou PIBIT), inclusive na produção acadêmica formal. Viabilidade 
Econômico-Financeira: todo o trabalho será feito com a utilização de plataformas gratuitas, testadas e aprovadas por organismos internacionais (IAEA, UNSCEAR, RERF, 
ICRP etc) utilizando computadores disponíveis na Unidade Santa Cruz- RJ.

Palavras-Chave: risco radiológico, simulação, processo decisório, câncer radioinduzido

1. 
INTRODUÇÃO 

Dentre as consequências da exposição humana e ambiental à campos de radiação ionizante estão potenciais danos à saúde individual e coletiva e 
interdições de grandes áreas por longos períodos. O uso das radiações ionizantes para fins pacíficos se verifica na Medicina e em quase todos os aspectos da produção 
industrial e de energia. Por outro lado, esta disponibilidade de fontes radioativas para a atender às atividades acrescenta importante fator de risco tanto para acidentes 
como para ações de abordagem assimétrica como o terrorismo.
Cenários de emergências radiológicas ou nucleares têm como característica um alto grau de 
desinformação inicial sobre as fontes de radiação e sua localização no ambiente. Além disso, as equipes de resposta normalmente são designadas com base apenas na 
disponibilidade de pessoal, não sendo considerados fatores internos de risco como idade e sexo do profissional. Estas informações são relevantes para a adequação dos 
membros da equipe ao cenário. São variáveis das equações epidemiológicas utilizadas para o cálculo de risco de desenvolvimento de morbidades associadas à exposição à 
radiação ionizante, que é o caso potencial das equipes de resposta. Desta forma, uma metodologia que seja capaz de orientar a escolha do profissional a ser empregado 
na resposta com base nas condições do cenário a ser enfrentado, oferecendo informações básicas sobre avaliação de risco imediato e futuro para determinadas 
morbidades é de grande valor para o processo decisório que se estabelece.
Um outro problema que se verifica é que as plumas de contaminação, quando determinadas 
de forma conservativa, podem fornecer uma estimativa de público envolvido que podem ser triados inicialmente pela sua localização durante o evento uma vez que a 
metodologia fornece as exposições e riscos em dependência matemática com as coordenadas geográficas. Isto tem impacto positivo na determinação da quantidade de 
pessoas em observação, podendo reduzir o número de atendimentos com positivo impacto sobre a efetividade da operação.
Com este trabalho se pretende desenvolver 
uma ferramenta metodológica para avaliação de risco radiológico utilizando modelos matemáticos já estabelecidos, os BEIR V e VII (Biological Effects of Ionizing Radiation 
V e VII), já chancelados pela Agencia Internacional de Energia Atômica (IAEA). As rotinas para cálculo do excesso de risco relativo (ERR), risco relativo (RR) e probabilidade 
de causa (PC) para leucemia serão implementadas utilizando-se como base matemática as equações do modelo BEIR V e VII e os códigos HOTSPOT, que simulam os 
cenários. Este projeto apresenta como característica de inovação a otimização de risco por convergência de objetivos, considerando fatores como idade e sexo.
Uma vez 
alcançados os resultados esperados, será possível, por exemplo, a uma equipe em campo estimar, suas capacidades de resposta e manutenção dos níveis de risco atuais e 
futuros, elevando sobremaneira os níveis de segurança além de estimativa do dimensionamento da população a ser envolvida nos trabalhos de triagem. Particularmente, 
o projeto conta com a participação de estudantes de Pós-graduação Stricto Sensu (IME, e IEN/CNEN) e Iniciação Científica (UNESA e IME), o que tem impacto sobre novas 
abordagens para o problema além de contribuir para a formação de pessoal em alto nível.
Cabe ainda salientar que o projeto conta com a participação de estudantes 
PIBIC-UNESA (NPP20150001997) que já estão participando de 02 artigos em fase final de elaboração para submissão em revista indexada JCR (Journal of Citation 
Report).

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral da proposta 

Estudar uma classe de problemas de dispersão de material radioativo no ambiente para apoio à avaliação de 
risco radiológico para indivíduos do público.

2.2 Objetivos específicos da proposta

	São objetivos específicos da proposta:

a)	Gerar informações sobre risco 
radiológico para indivíduos do público, considerando câncer em diversos sítios, segundo as equações dos modelos BEIR V e VII;
b)	Convergir as equações BEIR com o 
software RESRAD RDD e HotSpot, e
c)	Fomentar Iniciação Científica na Unidade Santa Cruz da Universidade Estácio de Sá.

3. MÉTODOS

3.1 Delineamento 
geral

3.1.1 - BEIR V e VII 

Os BEIR tratam de funções referentes à análise de risco para cânceres, assim como sua probabilidade de causa (PC). Toma como princípio o 
Life Span Study (LSS), que é a estatística obtida a partir de um grupo de sobreviventes dos eventos das bombas atômicas no final da 2ª Guerra Mundial no Japão. O BEIR V 
trata de altas doses de radiação, acima do LD50, que é a dose letal para 50% da população exposta, enquanto que o BEIR VII trata de doses mais baixas, que apresentam 
correlação para riscos estocásticos.		3.1.2 – Probabilidade de Causa (PC)		A probabilidade de causa (PC) é um fator que prevê as chances de desenvolvimento de uma 
morbidade, sendo calculada a partir do ERR e com correlação específica para a causa.

3.1.3 Código Computacional HotSpot

O código HotSpot Health Physics 3.0 
desenvolvido pelo laboratório americano Lawrence Livermore National Laboratory - LLNL foi concebido para prover uma ferramenta metodológica computacional rápida 
e portátil para avaliar incidentes envolvendo material radioativo (Homann, 2013). HotSpot apresenta um modelo conservativo para estimar a dose e a concentração de 
radionuclídeos como resultado da liberação de materiais radioativos na atmosfera (SHIN and KIM 2009; THIESSEN et al, 2009).
O código utiliza um modelo semi-empírico 
gaussiano para calcular a dispersão do material radioativo à medida que este se desloca com os ventos na área impactada, apresentando alta dependência com as 
condições climáticas. O modelo requer uma menor computação intensiva de dados e vem sendo utilizado por conta da interpretação simples que fornece que é adequada 
a uma primeira aproximação da descrição do evento e apoio ao processo decisório. O HotSpot considera como parâmetros principais (HOMANN, 2013): (a) modelo de 
dispersão atmosférica; (b) condições meteorológicas; (c) detalhes da pluma radioativa (material radioativo), quantidade e natureza da pluma; (d) energia da explosão, e 
(e) tempo (tempo de amostragem e tempo de exposição).

3.2 Procedimentos Experimentais

Numa primeira etapa, os dados do cenário serão inseridos no HotSpot 
com entrada manual gerando a informação sobre as doses de radiação no ambiente. Numa segunda etapa, as equações BEIR (V ou VII dependendo das doses de radiação 
envolvidas) serão utilizadas para se determinar o excesso de risco relativo (ERR) e a probabilidade de causa (PC) para leucemia. Em uma etapa final estes dados serão 
compilados e a metodologia de convergência se completa com vistas à avaliação de risco para a população afetada.

3.3 Pessoal Envolvido

Para a realização do 
trabalho serão consideradas as participações	de 1 (um) professor de graduação em Engenharia do Campus Santa Cruz - RJ e
de pelo menos 3 (três) estudantes de 
graduação em Engenharia do Campus Santa Cruz – RJ		4. Resultados Esperados		Espera-se definir critérios para a triagem inteligente da população afetada com base no 
risco associado à exposição de corpo inteiro às radiações ionizantes de origem ambiental externa, considerando características individuais e coletivas. Adicionalmente, é 
esperado que 3 (três) estudantes e 1 (um) professor participem como colaboradores em nível de Iniciação Científica (PIBIC ou PIBIT), inclusive na produção acadêmica 
formal.

5. Viabilidade Econômico-Financeira

Todo o trabalho será feito com a utilização de plataformas gratuitas, testadas e aprovadas pelos organismos 
internacionais dedicados ao tema (IAEA, UNSCEAR, RERF, ICRP etc), em computadores comuns pessoais e disponíveis na Unidade Santa Cruz.
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Cronograma:
Período dividido em 6 bimestres (B1 a B6). (a) Revisão bibliográfica e acompanhamento (B1 a B6), (b) Ajustes finais no delineamento do projeto (B1), (c) Elaboração e 
teste dos cenários com o HotSpot (B2 a B4), (d) Avaliação dos resultados preliminares e integração com os modelos bioestatísticos BEIR V e VII e HotSpot	 (B2 a B5), (e) 
Submissão de projeto a órgão de fomento externo (por oportunidade - B1 a B6), (f) Apresentação de resultados parciais e participação em eventos (B2 a B6), (g) 
Submissão de trabalhos a revistas internacionais indexadas (B2 a B6), (h) Relatório final	(B6).

quinta-feira, 12 de abril de 2018 Página 135 de 234



Centro de Exatas e EngenhariasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2018 UNESA

PESQUISADOR(A): Everton Maick Rangel Pessanha
Plano de trabalho vinculado ao curso: Bacharel em Engenharia Elétrica

@: ewerton_cosmos@yahoo.com.br

PROJETO: Investigação das propriedades eletromagnéticas do ferro fundido nodular em função dos parâmetros de fundição como possível 
metodologia de ensaio não destrutivo para avaliação de qualidade do material

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução
	A indústria de fundição, em meio aos distintos processos de fabricação, permite a produção de peças com grande variedade de formas e tamanhos, bem 
como peças de extrema responsabilidade que se destinam à indústria aeronáutica, aeroespacial e automobilística. Dentre os materiais produzidos pelo processo de 
fundição, os ferros fundidos se destacam por possuir ampla aplicação devido ao menor custo de produção associado as suas boas propriedades. 
O ferro fundido nodular 
(FFN) é caracterizado por apresentar o carbono livre na forma de grafita esferoidal devido ao tratamento de nodulização, realizado ainda no estado líquido, que consiste 
na adição de elementos químicos tais como Ce, Ca, Mg, bem como ligas a base de Mg, que promovem a formação de nódulos grafíticos conferindo ao material 
característica de boa ductilidade e elevados valores de limites de resistência à tração. O Mg e suas ligas correspondem aos nodulizantes mais utilizados devido ao seu 
menor custo de fabricação.
Esses conjuntos de propriedades estão correlacionados com a forma da grafita e com a microestrutura da matriz, que pode ser ferrítica, 
perlítica, ferrítica-perlítica, martensítica, bainítica e austenítica, e que pode ser modificada pelo controle de algumas variáveis, como a composição química e velocidade 
de resfriamento.
Distintas tecnologias são empregadas no tratamento de nodulização, pretende-se utilizar no presente projeto de Pesquisa Produtividade a técnica de 
imersão por sino que produz a grafita sensivelmente esférica. Será utilizado também o tratamento de pós-inoculação, realizado pouco antes do vazamento através da 
adição de compostos grafitizantes que promovem a formação de grafita na solidificação dos ferros fundidos, além de aumentar significativamente o número de nódulos 
de grafita, auxiliando na microestrutura final. O Fe-Si (75%p. de Si) é o inoculante normalmente empregado para os FFN. 
	Estudos sobre os FFN enfatizam que durante o 
processo de fabricação o vazamento do metal líquido deve ser realizado em até 10 ou 15 minutos após o tratamento, para que não ocorra a degeneração da grafita. 
Entretanto, a prática na usina Saint-Gobain Canalização-Brazil (SGC), bem como estudos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa da área de Metalurgia Física no Laboratório 
de Materiais Avançados (LAMAV) da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) (Vidal, 2013; Pessanha e Matlakhova, 2015a; Pessanha e 
Matlakhova, 2015b; Pessanha et al., 2016; Pessanha, 2016; Vidal, 2017), demonstraram que é possível obter grafita nodular para maiores tempos de vazamento, 
conferindo ao material considerável ductilidade e resistência mecânica. 
	O tempo de vazamento vem sendo ampliado até 45 min, após o tratamento de nodulização e 
pós-inoculação, e em conjunto ocorrem várias alterações em suas estruturas e propriedades mecânicas, físicas e químicas. Para tanto, os estudos iniciais do Projeto 
Pesquisa Produtividade UNESA 2017/2018 apontam a sensibilidade das propriedades elétricas às alterações estruturais o que permite a sua utilização na identificação da 
predominância das fases e constituintes presentes.
	A resistividade elétrica do FFN aumenta com a temperatura. Por exemplo, o ferros com uma resistência específica de 
0,5-0,55 μΩ.m à temperatura ambiente, pode ter uma resistividade de 1,25-1,30 μΩ.m a 650ºC (1200°F). Aumentando a quantidade de elementos químicos, como o Si e 
a matriz perlítica e ferrítica, também aumenta a resistividade elétrica. 	A menor resistividade elétrica é apresentada pela ferrita (0,1 μΩ.m). Entretanto, elementos de liga 
que se dissolvem na ferrita aumentam a sua resistividade. 
	Os dados obtidos no primeiro ano de pesquisa produtividade 2017-2018 apontam para a viabilidade do 
aumento do tempo de vazamento revelando uma matriz predominantemente ferrítica com nódulos de grafita do tipo VI (Norma ISO 954-2008). Ainda foi identificado o 
aparecimento de cementita livre para maiores tempos de vazamento (T7/40 min e T8/45 min) proveniente da atuação do mecanismo metaestável. Através de análise 
semi-quantitativa por EDS/MEV foi possível comprovar que o aparecimento da degeneração da grafita nodular do tipo II, III e IV (Norma ISO 954-2008) poderia ser mais 
interligado ao aparecimento de partículas de carbeto de titânio (TiC), do que a própria atuação do mecanismo metaestável com o aumento do tempo de vazamento até 
45 min. Entretanto, este dados ainda precisam de uma investigação mais minuciosa com maiores quantidades de Lotes, por isso a necessidade deste atual projeto com a 
análise de mais um Lote de FFN variando o tempo até 45 min e alterando o teor de Mg e Si, pois são elementos importantes na formação dos nódulos de grafita e ainda 
avaliar as suas propriedades elétricas sensível a alteração estrutural, sendo um método não destrutível de avaliação destes mecanismos de atuação estável e 
metaestável.
	O projeto "Investigação da Estrutura e Propriedades Elétricas de um ferro fundido nodular vazado até 45 min após o tratamento de nodulização e pós-
inoculação" vinculado a UNESA será desenvolvido em conjunto com a professora PhD. Lioudmila Matlakhova do setor de Metalurgia Física do LAMAV/UENF e ainda com a 
colaboração da Empresa Saint-Gobain Canalização-Brasil, localizada na Via Dr. Sérgio Braga, 452, Barra Mansa/RJ, que atua no ramo da produção e comercialização de 
tubos e conexões de FFN.

2. Objetivos:
2.1. Objetivo Geral: Avaliar de forma sistemática a influência da estrutura de um lote de FFN, após 45 min de tratamento 
nodulização e pós-inoculação, em suas propriedades elétricas, sensível à alteração dos constituintes presentes.	2.2. Objetivos Específicos: 	•	Determinar a composição 
química do FFN para os distintos tempos e temperaturas de vazamento, até 45 min após o tratamento de nodulização e pós-inoculação por análise de espectrometria de 
massa e analisador elementar e ainda investigar a composição química por análise semi-quantitativa por análise de Espectroscopia de Energia Dispersiva no Microscopia 
Eletrônica de Varredura (EDS/MEV). 	•	Analisar a estrutura dos distintos tempos de vazamento do FFN por difração de raios x. Investigar a microestrutura para os 
distintos tempos e temperaturas do FFN, por microscopia ótica e MEV. 	•	Determinar quantitativamente a influência dos nódulos grafíticos e das constituintes presentes 
nos diversos tempos e temperaturas de vazamento, com o auxílio do software de medidas estereológicas FIJI Image J2. 	•	Desenvolver um dispositivo de medição de 
propriedades elétricas dos FFN e avaliar a sua resistividade elétrica para os distintos tempos e temperaturas de vazamento. 

3. Metodologia
	As amostras do FFN para 
distintos tempos de vazamento, no total de oito lingotes CP Ybloc variando o tempo de vazamento de cinco em cinco minutos até o tempo final de 45 min, após o 
tratamento de nodulização e pós-inoculação através da técnica de imersão por sino, serão obtidas na usina SGC e cedidas pelo setor de Metalurgia Física da UENF. Será 
utilizado uma panela de aproximadamente 4000 Kg de Metal base e adicionado 9,0 kg de Mg e 15 kg de Si na forma de Fe-Si (75%p Si).
	A composição química do metal 
tratado será determinada em parceria com a usina SGC utilizando os equipamentos Espectrômetro de massa OES-5500 II para análise dos elementos Si, Mn, Mg, P, S e Ti 
e analisador elementar LECO CS 200 para análise do teor de carbono. Também será realizado análise composição química semi-quantitativa por EDS/MEV em parceria 
com a UENF.
	As amostras em formato cilíndricas de aproximadamente 40 mm de comprimento e 6 mm de diâmetro serão preparadas utilizando técnicas convencionais 
de preparação metalográfica: corte, lixamento, embutimento e ataque químico com uma solução composta de Nital 2% e 3/4 do Nital 3% + 1/4 de glicerina. Em seguida 
as amostras serão analisadas qualitativamente com o auxílio de microscopia ótica, utilizando os microscópios Olympus, Jenavert Zeiss e Neophot-32, disponíveis no 
LAMAV/UENF. Posteriormente, as micrografias serão tratadas com o auxílio software Image Analyzer e analisadas quantitativamente na UNESA com através do software 
FIJI Image J2 permitindo avaliar as características da grafita bem como o percentual de ferrita, perlita e grafita nos distintos lingotes de FFN até 45 min de vazamento.
	A 
composição fásica será realizada através da técnica de DRX para os distintos tempos (T1/10 min à T8/5 min) e temperaturas de vazamento no difratômetro 7000 
Shimadzu disponível no LAMAV/UENF.
	Para análise de propriedades elétricas serão retirados de cada lingote três corpos de prova para a investigação, levando em 
consideração três regiões distintas do lingote CP Ybloc. As medidas elétricas serão realizadas através do desenvolvimento de um dispositivo para análise de propriedades 
elétricas que está sendo desenvolvimento no laboratório de Eletricidade e Fenômenos Eletromagnéticos da UNESA Campos dos Goytacazes/RJ pertencente ao curso de 
Bacharel em Engenharia Elétrica utilizando o método de ponte de Kelvin. Após os primeiros ensaios serão escolhidos a melhor metodologia da geométrica para a medição 
dos ferros fundidos, levando em consideração a complexidade da estrutura apresentada pelos FFN e ainda o possível aparecimento de fases indesejáveis, grafitas 
degeneradas e inclusões à base de carbetos e fosfetos.
	
4. Resultados esperados
	Os resultados apontam para a viabilidade de obter FFN para maiores tempos de 
vazamento, após o tratamento de nodulização e pós-inoculação obtendo ainda consideradas propriedades mecânicas que otimizam o processo de fabricação. No entanto, 
os resultados revelam que o aumento de solubilidade do carbono para maiores tempos de vazamento, provenientes do mecanismo metaestável, vem atuando na 
formação da cementita livre, interferindo no aumento da dureza do FFN.
	Complementando estas investigações a pesquisa científica desenvolvida no primeiro ano (2017-
2018) na UNESA vem apontando para a sensibilidade de medidas elétricas na investigação do tempo de vazamento que contribui como um método de avaliação do 
tempo de vazamento em que ocorre a mudança do mecanismo estável para metaestável. Ainda os estudos vêm revelando o aparecimento de grafita degenerada 
proveniente do aparecimento de partículas de TiC.
	Cada constituinte presente nos FFN influenciam em suas propriedades, a menor resistividade elétrica é apresentada 
pela ferrita elevando a sua condutividade. Nos ferros fundidos o aumento da resistividade para classes de maior resistência mecânica é devido ao aumento da quantidade 
de perlita e elementos de liga. Portanto, espera-se, com o atual projeto, que a obtenção das medidas elétricas venha contribuir como um método sensível para auxiliar na 
investigação entre a atuação do mecanismo estável e metaestável e a sua possível utilização como um método de ensaio não destrutível no processo de fundição.

5. 
Viabilidade técnica e econômica
	A pesquisa não irá implicar em custos excessivos, pois será desenvolvido em parceria entre o pesquisador e o LAMAV/UENF que 
viabilizará o desenvolvimento de certas etapas da metodologia do presente projeto, como a utilização de equipamentos para análise de DRX, microscopia ótica e MEV. A 
pesquisa também tem o apoio da usina SGC que fornecerá o FFN a ser utilizado, bem como possibilitará a análise química através de seus próprios equipamentos. 
	A 
análise das propriedades elétricas será realizada através do dispositivo de medição de baixa resistência elétrica que está sendo desenvolvido com o auxílio de três alunos 
de Iniciação Científica do curso de Engenharia Elétrica sob minha orientação  com materiais disponíveis na UNESA. O projeto consta ainda com a pretensão de obter 
recursos de taxa de bancada para custeios de materiais, publicações, participações em eventos científicos e compra de equipamentos, como a ponte de Kelvin modelo PK-
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•	Pesquisa bibliográfica sobre a correlação dos ferros fundidos nodulares com suas propriedades eletromagnéticas: Fevereiro/2018 - Janeiro/2019.	•	Pesquisa 
bibliográfica que dará suporte ao desenvolvimento do dispositivo para medição de resistividade nos ferros fundidos nodulares para os distintos tempos de vazamento (T1/ 
10 min à T8/45 min): Fevereiro/2018 - Julho/2018.	•	Participação da reunião dos docentes pesquisadores na Estácio no Rio de Janeiro: Março/2018.	•	Obtenção do 
ferro fundido nodular na usina Saint-Gobain Canalização-Brazil até 45 min, após o tratamento de nodulização e pós-inoculação pela técnica de imersão por sino: 
Abril/2018.	•	Desenvolvimento do dispositivo para medição das propriedades elétricas do ferro fundido nodular: Fevereiro/2018 - julho/2018.	•	Preparação dos corpos 
de prova: corte, lixamento, polimento e ataque químico: Maio/2018 - junho/2018.	•	Análise de estrutura por difração de raios X: Junho/2018 - Julho/2018.	•	Análise 
metalográfica por microscopia ótica: Maio/2018 - Julho/2018.	•	Análise metalográfica qualitativa: Maio/2018 - Julho/2018.	•	 Participação no Congresso Fluminense de 
Pós-graduação da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro: Julho de 2018	•	Análise metalográfica quantitativa: Julho/2018 - 
Setembro/2018.	•	Análise metalográfica por microscopia eletrônica de varredura: Junho/2018 - Setembro/2018.	•	Participação da reunião dos docentes pesquisadores 
na Estácio no Rio de Janeiro: Setembro/2018	•	 Testes de baixa resistência elétrica no protótipo desenvolvido: Julho/2018.	•	 Medidas da resistência elétrica nos 
distintos tempos de vazamento: Agosto/2018 - Outubro/2018.	•	Realizar palestra na Semana de Engenharia Elétrica da UNESA com a temática "Medidas elétricas de 
baixa resistência em condutores metáticos": Agosto/2018	•	Análise de resistividade elétrica nos distintos tempos de vazamento e sua relação com a estrutura 
investigada: Julho/2018 - Outubro/2018.	•	Participação no 23º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais em Foz do Iguaçu/PR: 
Novembro/2018.	•	Elaborar relatório de acompanhamento das atividades desenvolvidas: Fevereiro/2018 - Janeiro/2019.	•	 Submeter trabalho no X Seminário de 
Pesquisa da Estácio que se realiza anualmente no 2º semestre de 2017: Outubro/2018.	•	 Pesquisar editais de fomento à pesquisa e submissão de projeto junto ao 
CNPq, CAPES e FAPERJ: Julho/2018 - Dezembro/2018.	•	 Elaboração e entrega do relatório final de pesquisa: Dezembro/2018 - Janeiro/2019	

1000 da Higmed e o Analisador de Rede Vetorial VNA TA7100A da marca Deviser para medidas eletromagnéticas, a serem solicitados aos órgãos de fomento (CNPq, 
FAPERJ e CAPES).
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1.	INTRODUÇÃO


O desenvolvimento de projetos de 
arquitetura envolve aspectos e diversidades regionais decorrentes de variáveis pertinentes ao método de trabalho de cada profissional em sua individualidade e 
especificidade de atuação. No entanto, algumas características podem ser identificadas como pertinentes a determinados grupos e regiões onde prevaleça alguma 
estratégia decorrente de orientações técnicas conceituais, da legislação edilícia pertinente ou das exigências de satisfação relacionadas a usuários e serviços. 

A inserção 
da abordagem de sustentabilidade e conforto ambiental, com suas respectivas variáveis, no desenvolvimento de projetos de arquitetura para edificações destinadas a 
serviços de saúde tem exigido conhecimentos específicos decorrentes das características dos serviços realizados, das características físicas ambientais aonde a edificação 
venha a ser implantada, assim como do conhecimento técnico do profissional, ou grupo de profissionais, que lidem com o tema.

Em 2014 a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde do Brasil publicou o Manual de Conforto Ambiental para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde com a proposta de 
“fornecer orientações para uma adequada racionalização da concepção e do uso dos espaços para promoção dos serviços de saúde e da conformação desses ambientes. 
Ao mesmo tempo, busca uniformizar as informações destinadas aos diversos usuários – projetistas, trabalhadores da saúde e autoridades sanitárias” (ANVISA. 2014, p. 
6).

A presente proposta de estudos visa avaliar tecnicamente métodos de trabalho de escritórios e/ou profissionais de arquitetura que atuam nos estados que 
compõem a Região Sudeste do Brasil – Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo - e que trabalhem especificamente com projetos para edificações para 
assistência à saúde. 

Em recente livro sobre a Arquitectura para Salud en la América Latina, publicado em espanhol e em inglês, foi possível verificar as necessidades que 
“encuentros, sumados a publicaciones e intercambios a la distancia, han ido generando en nosotros una visión y un conocimiento de la arquitectura en salud 
latinoamericana amplio por un lado, aunque también muy fraccionado en visiones parciales por otro” (BITENCOURT ET MONZA, 2017, p. 7).		Serão escolhidos 
profissionais e escritórios de arquitetura dos quatro estado da Região Sudeste que atuem com projetos de edificações para assistência à saúde e que já tenham resultados 
projetuais em plena atividade de prestação de serviços de saúde ao longo deste século XXI. 

Desta forma, o presente projeto de pesquisa considera também a relevância 
nacional que esta atuação projetual representa para a assistência à saúde a partir das contribuições de sustentabilidade e conforto ambiental. 		Tabela 1 – Estados da 
Região Sudeste do Brasil selecionados  e respectivos quantitativos de profissionais/escritórios a serem investigados por cada estado.

PAÍS	ESPIRITO SANTO	MINAS 
GERAIS	RIO DE JANEIRO	SÃO PAULO
Nº DE PROFISSIONAIS OU ESCRITÓRIOS A SEREM INVESTIGADOS	
1	
2	
2	
3

TOTAL	
8

A expressão populacional e 
dimensões regionais de cada estado determinam a representatividade de sua produção de projetos e obras relacionadas à assistência à saúde. A cada estado da referida 
Região Sudeste foi escolhido uma representatividade de profissionais de arquitetura com atuação específica com projetos de estabelecimentos assistenciais e saúde 
conforme apresentados na Tabela 1. Ao estado de São Paulo coube a maior representatividade da amostra de estudo com 3, aos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro 
foram selecionados 2, enquanto ao Espírito Santo caberá contribuir com um arquiteto ou escritório de arquitetura.

Em todos os 4 estados selecionados  países 
selecionados para fazer parte do presente trabalho existem unidades regionais da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar (ABDEH) que é uma 
instituição de representatividade nas ações de  arquitetura e engenharia hospitalar no Brasil vinculada à International Federation of Hospital Engineering (IFHE),  entidade 
internacional que tem por membros as associações nacionais de arquitetura e engenharia hospitalar. Este vínculo institucional caracteriza um comprometimento formal 
com atividades de pesquisa e promoção sobre a “concepção, do projeto e da gestão seguras, eficientes, eficazes e ambientalmente sustentáveis de edificações e 
instalações para serviços de saúde” (IFHE, 2017, p.9). 		De acordo com os conceitos estabelecidos no capítulo Conforto e desconforto na arquitetura para ambientes de 
saúde: o componente humano e os aspectos ambientais, no livro Arquitetura e Engenharia Hospitalar “A concepção da solução projetual, além de atender às demandas 
da tecnologia em saúde, às características geográficas regionais, à flexibilidade dos espaços determinada pelas variáveis epidemiológicas, deve contemplar, com 
fundamental relevância, a satisfação do usuário por meio do conforto ambiental em seus diversos aspectos: visuais, higrotérmicos, acústicos, lumínicos, olfativos e 
ergonômicos” ( BITENCOURT, 2014, p.74).		A concepção do presente trabalho visa ainda avaliar o método e estratégias utilizadas pelos profissionais/escritórios de 
arquitetura a serem pesquisados como de interesse da sociedade sob o olhar de profissionais que lidam com o tema. Portanto, a avaliação deve ser considerada “não um 
evento isolado, mas sim um processo, em que se integram avaliadores e avaliados em busca do comprometimento dos indivíduos, grupos, programas e instituições” 
(MINAYO, 2005, p. 24-25).

Não se pretende apresentar resultados que proponham interferências futuras no processo projetual de profissionais ou de determinadas 
regiões, mas apresentar pela sua relevância de interesse elementos que possam contribuir para a solução de problemas práticos de conforto ambiental e sustentabilidade 
dentro do mesmo paradigma de investigação que a pesquisa científica possa oferecer como utilidade social. 


3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral 

A presente proposta 
de estudos visa avaliar tecnicamente métodos de trabalho de dez escritórios e/ou profissionais de arquitetura em países Região Sudeste do Brasil – Espírito Santo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo - que trabalhem especificamente com abordagens de sustentabilidade e conforto ambiental em projetos de edificações para assistência 
à saúde. 

3.2 Objetivos Específicos

Identificar estratégias de trabalho utilizadas nos principais escritórios e profissionais de arquitetura que atuem no segmento da 
arquitetura hospitalar ou de edificações para assistência à saúde na Região Sudeste do Brasil.

Avaliar os resultados obtidos por estes profissionais/escritórios com o seu 
respectivo processo de trabalho e consequente implantação dos projetos elaborados no que concerne à sustentabilidade e ao conforto ambiental.

Conhecer e 
identificar métodos de trabalho que possam ser de interesse da coletividade profissional que atua especificamente com edificações para assistência à saúde nas demais 
regiões do Brasil.

Compreender a aplicação de soluções de conforto ambiental e sustentabilidade em edificações para assistência à saúde no Brasil em países escritórios 
que fazem parte da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar (ABDEH) e, por consequência, da International Federation of Hospital Engineering 
(IFHE).
 

4. METODOLOGIA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

4.1 METODOLOGIA

O presente trabalho visa avaliar sistematicamente o método e estratégias utilizadas 
pelos oito (8) profissionais/escritórios de arquitetura escolhidos e definidos a partir da sua representatividade de produção de projetos de arquitetura para ambientes de 
saúde executados em seu país de origem nos primeiros 15 anos do século XXI. Período que compreende os anos de 2000 até 2015.

Outro aspecto relevante a ser 
considerado na escolha desses profissionais está relacionado à sua atuação em projetos de arquitetura para ambientes de saúde em seus estados de origem, 
considerando a seguinte distribuição de representatividade por país:
Espírito Santo 		- 1 arquiteto;
Minas Gerais 		- 2 arquitetos;
Rio de Janeiro 		- 2 arquiteto2;
São 
Paulo 		- 3 arquitetos.

A pesquisa deverá ser realizada com a utilização de entrevistas semiestruturadas presenciais (preferencialmente e tanto quanto possível), na 
qual será permitida a flexibilidade do entrevistado para que se possa ampliar o espectro de contribuições mensuráveis contidas em sua atuação e produção intelectual na 
elaboração de projetos arquitetônicos para edificações assistenciais de saúde. 

Do conteúdo levantado nas entrevistas serão consolidadas especificamente as 
contribuições e inovações de sustentabilidade e conforto ambiental utilizadas e aplicadas nos projetos arquitetônicos dos estabelecimentos assistenciais de saúde no 
continente latinoamericano.			4.2 Etapas de pesquisa	I – Levantamento bibliográfico e atualização das produções relacionadas ao tema da sustentabilidade e conforto 
ambiental a partir das bases de dados da ABDEH, IFHE e LILACS. 

II -  Levantamento de dados sobre as regiões e respectivo profissionais de arquitetura objeto da 
pesquisa,		III – Consolidação das informações pertinentes ao tema por segmento de produção projetual dos escritórios da Região Sudeste selecionados a partir da sua 
expressão de projetos produzidos em área construída (unidade metro quadrado).		IV – Planejamento e elaboração das pesquisas, elaboração e aplicação das entrevistas 
e coleta de informações técnicas das fontes primárias pertinentes aos projetos realizados por cada profissional em estudo. Elaboração de modelo de entrevista 
estruturada e início das atividades de contato e aplicação das entrevistas.		V – Continuidade da aplicação das entrevistas, consolidação e organização dos resultados 
obtidos.		VI – Análise e crítica, elaboração dos relatórios conclusivos com apresentação dos resultados. Avaliação, crítica e elaboração do documento final e 
recomendações decorrentes da proposta de trabalho. 		VII – Elaboração de trabalhos e artigos a partir do Relatório Final com vistas à participação em Congressos e 
demais eventos científicos. 		VIII – Conclusão e entrega do documento final da Arquitetura para edificações assistenciais de saúde na Região Sudeste do Brasil: avaliação 
técnica sistemática referente a soluções de conforto ambiental e sustentabilidade

 

4.3 Resultados Esperados

A presente proposta de pesquisa visa contribuir com a 
qualidade das edificações assistenciais de saúde no Brasil a partir dos melhores exemplos de arquitetura hospitalar realizados na Região Sudeste com vistas a garantir a 
primazia dos resultados obtidos. 

Os documentos e produção científica também servirão para construir a proposta de continuidade da pesquisa em instituições de 
fomento à pesquisa no Brasil como FAPERJ, CAPES, FINEP, CNPQ e outras.

O ineditismo da presente proposta também deverá ser divulgado pelas instituições que 
tenham atuação especifica sobre o desenvolvimento do edifício hospitalar no Brasil por meio da ABDEH e em outras regiões do mundo por intermédio da IFHE. Estas 
instituições têm em seu calendário, eventos anuais no Brasil e em outras regiões do mundo onde existam associações de arquitetura e engenharia hospitalar vinculadas à 
Federação Internacional de Engenharia Hospitalar (IFHE). 


4.4 Viabilidade técnica e econômica

O presente projeto de pesquisa apresenta total viabilidade técnica e 
financeira considerando a minha atuação como pesquisador e membro do Comitê Executvo da Federação Internacional de Engenharia Hospitalar (IFHE), além de ter sido 
Presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar (ABDEH) na Gestão 2011-2014.

Atualmente também sou Membro do Conselho 
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Cronograma:
5. Cronograma		Etapa I – Levantamento bibliográfico e atualização das produções relacionadas ao tema da sustentabilidade e conforto ambiental a partir das bases de 
dados da ABDEH, IFHE e LILACS. – Janeiro e fevereiro - 2018		II -  Levantamento de dados sobre as regiões e respectivo profissionais de arquitetura objeto da pesquisa. – 
fevereiro - 2018.		III – Consolidação das informações pertinentes ao tema por segmento de produção projetual dos escritórios da Região Sudeste selecionados a partir da 
sua expressão de projetos produzidos em área construída (unidade metro quadrado). – Março - 2018		IV – Planejamento e elaboração das pesquisas, elaboração e 
aplicação das entrevistas e coleta de informações técnicas das fontes primárias pertinentes aos projetos realizados por cada profissional em estudo. Elaboração de modelo 
de entrevista estruturada e início das atividades de contato e aplicação das entrevistas. – Abril e Maio- 2018		V – Continuidade da aplicação das entrevistas, consolidação 
e organização dos resultados obtidos. – Junho e Julho - 2018		VI – Análise e crítica, elaboração dos relatórios conclusivos com apresentação dos resultados. Avaliação, 
crítica e elaboração do documento final e recomendações decorrentes da proposta de trabalho. – Agosto e Setembro - 2018		VII – Elaboração de trabalhos e artigos a 
partir do Relatório Final com vistas à participação em Congressos e demais eventos científicos. – Outubro, novembro e Dezembro - 2018		VIII – Conclusão e entrega do 
documento final da Arquitetura para edificações assistenciais de saúde na Região Sudeste do Brasil: avaliação técnica sistemática referente a soluções de conforto 
ambiental e sustentabilidade –Janeiro - 2019	

Consultivo da ABDEH e mantenho contatos com os principais profissionais de arquitetura e engenharia hospitalar no Brasil e em outras regiões do exterior.

Os custos 
para realização da pesquisa serão plenamente compatíveis com minhas atividades profissionais de professor e de pesquisador. 





PESQUISADOR(A): Flavio Peres Amado
Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia Mecânica
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PROJETO: A REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DE FLUXO NA ENTRADA DE BIFURCAÇÕES ASSIMÉTRICAS DE MICROCANAIS

Cronograma:
* Modelamento matemático - semanas 1 a 10 (primeira semana em 1 de fev.)
* Discretizar em diferenças finitas e linguagem estruturada - semanas 11 a  20;
* 
Implementação em pacote comercial - semanas 16 a 25;
* Interpretação de resultados - semanas 21 a 30
* Elaboração de artigos científicos, envio e apresentações- 
semanas 31 a 52

Descrição do Plano de Trabalho
A REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DE FLUXO NA ENTRADA DE BIFURCAÇÕES ASSIMÉTRICAS DE MICROCANAIS

INTRODUÇÂO

Em um primeiro tratado [1,2], foi 
proposta uma formulação matemática para previsão do comprimento da região de desenvolvimento de fluxo na entrada de bifurcações simétricas em microcanais. Dois 
artigos foram submetidos à avaliação da comunidade científica e as discussões ainda se desenvolvem.  Neste trabalho está-se propondo a extensão da proposta às 
bifurcações assimétricas, as quais são mais comumente encontradas em casos reais.
Normalmente, quando o escoamento laminar é mandatório, qualquer turbulência é 
indesejável. E elas acontecem sempre que em um esquema hidrodinâmico o escoamento se depara com um obstáculo qualquer, que pode ser uma válvula, uma curva, 
uma redução, uma bifurcação, etc. Especificamente em microcanais, as bifurcações são muito comuns. Um exemplo é o complexo de veias e artérias que compõem o 
sistema circulatório de organismos vivos vertebrados, nas partes em que a circulação sanguínea não pode ser turbulenta, para a correta distribuição de glóbulos 
vermelhos no corpo, como evidenciado por Cameron e Skofronick [3]. Desta forma, prever o comprimento da região turbulenta (ou região onde o fluxo se desenvolve 
para novamente se tornar laminar) é de extrema importância prática, no sentido de se tomar medidas corretivas para rápido retorno à condição 
laminar.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma formulação matemática de previsão de comprimento da região de desenvolvimento de fluxo na 
entrada de bifurcações assimétricas de microcanais, a partir das formulações encontradas na literatura relativas à previsão em curvas de tubulação convencional e 
helicoides de tubulação fina [4-11], assim como desenvolvidas por este autor em trabalhos prévios, para bifurcações simétricas de microcanais [1,2].

METODOLOGIA DE 
PESQUISA COM INDICAÇÃO DE ETAPAS

A metodologia da pesquisa passa primeiro pelo modelamento matemático dos processos de escoamento em bifurcações 
assimétricas de microcanais, com angulação variada e larguras de canal variadas. Basicamente, as equações de Navier-Stokes devem ser restritas às hipóteses que melhor 
se adequem ao fenômeno. As equações de Navier-Stokes prevêm o campo de velocidades.
O segundo passo é a discretização dos modelos em diferenças finitas, a 
elaboração de um algoritmo e a implementação do mesmo em linguagem computacional. Dois softwares serão utilizados nessa etapa: um compilador Fortran e o 
TecPlot. Este último se trata de uma ferramenta de geração de imagem a partir de arquivos numéricos gerados em Fortran.
O terceiro passo é a implementação paralela 
dos parâmetros de escoamento no software ANSYS. Trata-se de um pacote comercial existente nos laboratórios do Campus Niterói. A simulação nesse software irá gerar 
um resultado semelhante, senão igual, ao desenvolvido na etapa anterior;
O quarto passo é a comparação dos resultados obtidos nos duas formas de simulação 
(diferenças finitas e pacote comercial) com a previsão de comprimento da região de desenvolvimento de fluxo dada pela formulação matemática proposta e análise dos 
mesmos.
O quinto passo é a elaboração de artigos científicos com os resultados obtidos e a publicação dos mesmos em congressos especializados e periódicos 
relacionados ao tema. 

RESULTADOS ESPERADOS

Esperamos que os valores previstos pela formulação matemática proposta encontre boa coincidência com a 
implementação computacional e contribua para o estado da arte da matéria. 

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA (sendo de responsabilidade do docente a 
disponibilidade de recursos necessários à viabilização do projeto)

O investimento desta proposta é apenas de tempo. Os recursos computacionais estão disponíveis no 
campus Niterói ou são de posse deste pesquisador. Resultados experimentais foram obtidos em parceria com professores da UERJ e UFRJ, assim como com alunos de 
doutorado desta última instituição.		REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS		[1] F.P. Amado , M.R. Avelino, J. Colman , E.S. Lucena (2017)“Developing flow in the inlet region of 
bifurcations of microchannels with symmetric angulation”, extended abstract accepted do be presented in the national Conference of Mechanical Engineering an 
recorded in the proceedings, CONEM2018;	[2] F.P. Amado , M.R. Avelino, J. Colman , E.S. Lucena (2017) “The Region of not Fully Developed Flow in Bifurcations of 
Microchannels”, Anais do Seminário de Pesquisa e Jornada de IC Estácio 2017;	[3] Cameron, J., Skofronick, J.G. (1978) Medical physics. New York : John Wiley & Sons; 


[4] Keulegan G H, Beiji K H (1937) Pressure Losses for Fluid Flows in Curved Pipes, Journal of Research of NIST, vol 18, pp 89–144;	 [5] Austin L R, Seader J D (1974) Entry 
Region for Steady Viscous Flowing Coiled Circular Pipes, American Institute of Chemical Engineers, vol 20, pp 820–822; 	[6] Newson I H, Hodgson T D (1974) The 
Development of Enhanced Heat Transfer Condenser Tubing, Atomic Energy Research Establishment, vol 14, no 3, pp 291–323;	[7] Yao L S, Berger S A (1975) Entry Flow in 
a Curved Pipe, Journal of Fluid Mechanics, vol 67, no 1, pp 177–196; 	[8] Agrawal Y, Talbot L, Geong K (1978) Laser Anemometer Study of Flow Development on Curved 
Circular Pipes, Journal of Fluid Mechanics, vol 85, no 3, pp 497–518; 	[9] Moulin P, Veyretb D, Charbit F (2001) Dean Vortices: Comparison of Numerical Simulation of 
Shear Stress and Improvement of Mass Transfer in Membrane Processes at Low Permeation Fluxes, Journal of Membrane Science, vol 183, no 2, pp 149–162; 	[10] 
Springer F, Carretier E, Veyret D, Moulin P (2009) Developing Lengths in Woven and Helical Tubes with Dean Vortices Flows, Engineering Applications of Computational 
Fluid Mechanics, 3:1, 123-134, DOI:10.1080/19942060.2009.11015259 
[11] Pozrikidis C (2012) Passage of a liquid drop through a bifurcation, Engineering Analysis with 
Boundary Elements 3, pp 693–103;		
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PESQUISADOR(A): Gilselene Garcia Guimarães
Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia

@: 15gilselene@gmail.com

PROJETO: Novas tendências para uma aprendizagem renovada em Engenharia Civil: o protagonismo do aluno na produção do conteúdo curricular 
na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral.

Cronograma:
1) Levantamento Bibliográfico	Fevereiro 2018  a Abril 2018
2) Observação Participante 	Março 2018  a  Junh0 2018
3) Entrevista com docentes, coordenador e 
gestores	Abril 2018  a Maio 2018
4) Levantamento e apuração dos dados parciais	Abril 2018  a Junho 2018
5) Análise dos resultados parciais	Maio 2018  a Junho 
2018
6) Preparação de artigo para publicação	Abril 2018  a Julho 2018
7) Ajustes metodológicos, conceituais e formatação	Maio 2018  a Julho 2018
8) Submissão de 
projeto à órgão de fomento	Julho 2018  a Agosto 2018
9) Submissão de artigo para publicação externa	Julho 2018  a Agosto 2018
10) 1º workshop no campus Cabo 
Frio	Maio 2018  a Junho 2018
11) Revisão de literatura (enquadramento teórico)	Junho 2018  a Agosto 2018
12) Aplicação de questionário aberto aos discentes  
	Agosto 2018
13) Aplicação do questionário aberto aos docentes	Setembro 2018
14) Levantamento e apuração dos dados finais	Agosto 2018  a Outubro 2018
15) 
Análise dos resultados finais	Agosto 2018  a Outubro 2018
16) Preparação de artigo para publicação	Julho 2018  a Agosto 2018
17) Ajustes metodológicos, conceituais 
e formatação	Setembro 2018  a Outubro 2018
18) Submissão de artigo para publicação externa	Outubro 2018
19) 2º workshop no campus Cabo Frio	Setembro 2018  a 
Outubro 2018
20) Elaboração do Guia Prático do Discente	Setembro 2018  a Dezembro 2018
21) Envio do relatório final e apresentação do Guia do discente.	Janeiro 

Descrição do Plano de Trabalho
Propostas de trabalhos diferenciados que promovam estratégias renovadas na melhoria do desempenho acadêmico dos discentes desafiam educadores na intenção de 
reduzir índices de reprovação e evasão assim como exigem, dos discentes, a superação de suas próprias dificuldades em atingir tal desempenho.
O processo de ensino e 
aprendizagem continua sendo o elemento central da atenção de pesquisadores e educadores visando alcançar uma maior apropriação do conhecimento por partes dos 
educandos. Do mesmo modo, os alunos das Engenharias continuam encontrando muitas dificuldades no entendimento do conteúdo abordado pela disciplina de Cálculo 
Diferencial e Integral. Tal disciplina, nos cursos de Engenharia, constitui-se uma importante e potente ferramenta capaz de incrementar e desenvolver critérios essenciais 
para a interpretação e resolução de problemas do cotidiano profissional. Entretanto, é do conhecimento acadêmico que este não é um processo de ensino e 
aprendizagem simplificado e de fácil condução. A cada dia o desafio torna-se maior, seja para os docentes como para os discentes, devido a grande defasagem de 
conteúdos básicos da matemática que estes trazem consigo.
Vale ressaltar a existência de uma grande armadilha epistemológica envolvendo a formação do profissional 
de engenharia e que esta reside na premissa de que este profissional deve ser treinado para a resolução de problemas. Essa confusão coloca à prova toda a capacidade 
inventiva do engenheiro submetendo-a a uma operação extremamente técnica que é a de resolver os problemas. 
Nesse sentido, reconhecendo que o pensamento da 
academia se orienta e se projeta nesta perspectiva, a formação do futuro profissional de Engenharia se enquadra e se engessa em um sistema tão somente metodológico 
e não no desejo de inserir os discentes em uma prática de essência criativa e inventiva e, portanto, socialmente produtiva. Assim, a proposta em formar profissionais 
moldados à produção de um pensamento puramente “mecânico” e despersonalizado, inibindo a potente capacidade do pensamento criativo e inventivo, reprime o 
espaço de autonomia cidadã e profissional inerente ao sujeito.
Inserido neste contexto surge as questões que permeiam este projeto na busca por respostas aos anseios 
da comunidade acadêmica no que diz respeito ao nível de qualidade do aprendizado assim como as estratégias metodológicas de ensino da disciplina de Cálculo 
Diferencial e Integral, a saber: quanto tempo um docente dispõe para pensar e decidir o que irá ensinar e como o fará na condução de sua disciplina? O que o educando 
de fato aprende no momento em que o professor expõe o conteúdo? Que curiosidades são identificadas pelos educandos neste processo de aprendizagem? Para o 
docente, o processo de ensinar se repete ou se renova? Que tipo de dúvidas realmente, o educando apresenta no processo de ensino-aprendizagem?
 Desse modo a 
proposta desta investigação anseia a busca por um entendimento da profissão do engenheiro como um lugar da invenção na intenção de promover novas perspectivas 
mais próximas aos desafios hodiernos. Aspira discutir o processo de inovação e criação na educação a partir da visão do discente como protagonista e produtor do seu 
conteúdo curricular, conforme orientações contidas no Projeto Horizonte NMC (New Media Consortium Horizon Report), na edição do ano de 2014 com a proposta de 
ensino e investigação criativa no ensino superior. 
Na visão proposta pelo Horizon Report (2014), os educandos devem sair da condição de consumidores passivos e 
buscar, através da interação e participação, respostas criativas e soluções inusitadas que resulte em conhecimento. O argumento nesse sentido se fundamenta na visão 
interdisciplinar da criatividade, como protagonista de novos conhecimentos e geradora de inovação. Nessa perspectiva, é priorizado o território do ensino superior, 
considerando a criatividade como um eixo comum tanto para docentes quanto para os discentes de modo que as informações socializadas no trabalho colaborativo 
possam ser contextualizadas no cotidiano do profissional de engenharia.
Pensar em ações interdisciplinares admite a mobilização por uma relação dialógica caracterizada 
pelas interações e intervenções a partir de uma nova proposta fundamentada no protagonismo dos sujeitos e, consequentemente, na autoria de conhecimentos que 
torne oportuno expressar pensamentos, examinar as teorias, revisar contradições, fazer escolhas e tomar decisões no contexto cotidiano do profissional. 
	Nessa 
perspectiva, incorporar práticas criativas no processo de aprendizagem pode resultar em ganhos no desenvolvimento cognitivo da educação acadêmica considerando que 
o processo de criar e ser criativo se constituí um novo conhecimento. Portanto, resolver problemas não se restringe a elaboração de questões, mas exige uma 
argumentação capaz de converter o problema em referência, de transformação da realidade a execução do projeto. A autonomia do devir engenheiro se potencializa e 
prospera na habilidade de transformar a técnica em acontecimentos criativos e inventivos de sentidos e significados da própria vida.
A inventividade técnica pode estar 
relacionada a uma reorientação do processo de formação do conhecimento, incentivando a autonomia do discente articulando novos saberes e/ou recriando saberes 
tradicionais, como forma de competência profissional.
O trabalho colaborativo dentro do campo educacional não é uma estratégia nova. Vygotsky na década de 1950 
enfatiza a Teoria Socio Cultural e nesse contexto argumenta que as interações estabelecidas com outros indivíduos, mediados pela cultura, oferece importantes vantagens 
que não estão disponíveis em ambiente de aprendizagem individualizada. É importante salientar que, ao valorizar o trabalho colaborativo, não se nega a importância da 
atividade individual na docência. As principais contribuições de um trabalho colaborativo são as novas ideias, as trocas de experiências e a compreensão de um processo 
contínuo entre os membros da equipe. 
	O principal objetivo desta proposta de investigação visa incentivar ações curriculares alternativas, criativas e inovadoras, 
inseridas no cotidiano do profissional de engenharia ressaltando o protagonismo do discente na produção de seu conteúdo curricular (“student as creator”), na disciplina 
de Cálculo Diferencial e Integral.  Para tanto, se faz importante alguns desdobramentos, tais como criar ações e estratégias interdisciplinares, a partir da visão do docente, 
de forma a oportunizar aprendizagens autênticas, privilegiando o contexto colaborativo e criativo; desenvolver propostas inovadoras com os discentes e elaborar um guia 
prático de sugestões a respeito e da conduta do educando com destaque para suas competências e habilidades enquanto protagonista na criação de seus conteúdos 
curriculares e suas aplicações no cotidiano do profissional de Engenharia; e propor e estimular a formação de um grupo de estudo e trabalho colaborativo entre os 
docentes que ministram as disciplinas de Cálculo diferencial e Integral e/ou outras disciplinas sequenciais e interativas, com participação dos discentes.
	A estratégia 
metodológica privilegia um estudo qualitativo utilizando diferentes técnicas de coleta de dados que se complementam entre si compondo três grandes etapas desta 
investigação, a saber: a observação, o inquérito por questionário e a entrevista. 
A primeira etapa se caracteriza por sua continuidade em que o ato de observar pode ser 
realizado em parceria com outras técnicas do processo investigativo complementando e integrando todas as informações obtidas. Um dos fatores de grande importância 
na observação é o tempo, podendo esta  ter um tempo ilimitado e não previsto ou limitado e previsto, dependendo do(s) objetivo(s) do estudo. A principal vantagem da 
técnica da observação participante está no acesso rápido aos dados de situações habituais e a captação de palavras que podem esclarecer o comportamento dos 
observados. Nesta investigação a observação acontecerá durante todo o processo investigativo. Esta primeira etapa acontecerá por um período mais extenso da pesquisa 
onde se espera poder cruzar os dados e as informações recebidas. Será realizada pelos educandos colaboradores da pesquisa assim como pelo próprio pesquisador 
quando em acontecimentos de troca com os discentes e/ou com outros docentes.
A segunda etapa prioriza a aplicação de um questionário do tipo aberto, que fará uso 
de questões que favorecem respostas abertas com total liberdade de expressão, podendo estas, inclusive, ser redigida pelo próprio entrevistado usando linguagem 
própria. Oferece uma importante vantagem que é a possibilidade de identificar o real posicionamento do informante frente ao fato questionado.  O inquérito por 
questionário será aplicado com os discentes que cursam e/ou já cursaram a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral; assim como com os docentes que ministram esta 
disciplina e/ou outras disciplinas afins e sequenciais.
A terceira etapa irá abordar a técnica da entrevista que permite aos sujeitos ficar a vontade e falar livremente sobre 
seus pontos de vista acerca do tema abordado. A entrevista permite ao pesquisador compreender os acontecimentos, complementando as informações através da 
observação, fazendo uma integração entre as respostas pronunciadas e a forma como elas são elaboradas. Deveria ocorrer nesse momento uma interação de influência 
recíproca entre quem pergunta e quem responde, provocando um clima de estímulo e aceitação mútua a fim de obter informações notáveis e autênticas.
O principal 
resultado esperado privilegia a elaboração, confecção e publicação de um guia prático do educando indicando as principais condutas ressaltando competências e 
habilidades  necessárias ao incentivo da autonomia do discente, articulando novos saberes e/ou recriando saberes tradicionais a fim de possibilitar o desenvolvimento da 
inventividade técnica.
A viabilidade econômica  está vinculado ao apoio financeiro disponibilizado ao docente contemplado no presente Edital. Nesse sentido este projeto 
não implicará custos para a instituição. 
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PESQUISADOR(A): Gustavo Simão Rodrigues
Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia Mecânica

@: gustavosimao@uol.com.br

PROJETO: Construção de uma máquina CNC tipo Router para aplicação didática

Cronograma:
Fev/2018 a Abr/2018-Revisão Bibliográfica.
Mar/2018 a Jun/2018-Levantamento dos modelos matemáticos.
Abr/2018 a Jun/2018-Análise das equações de governo do 
sistema submetido a forças impulsivas durante o impacto
Abr/2018 a Maio/2018-Preparação do resumo para o Seminário de Pesquisa da Estácio.
Maio/2018 a 
Ago/2018-Simulação dos modelos matemáticos das forças de contato durante o impacto.
Mar/2018 a Set/2018-Preparação do projeto para o órgão de 
fomento.
Jun/2018 a Out/2018-Simulação dos modelos da força de contato pelo Método de Elementos Finitos.
Ago/2018 a Nov/2018-Comparação dos resultados 
obtidos pelo modelo com a simulação pelo Método de Elementos Finitos com os modelos analíticos.
Out/2018 a Dez/2018-Variação de parâmetros para validação do 
modelo.
Jan/2019-Conclusão.


Descrição do Plano de Trabalho
ESTUDO DO FENÔMENO DE IMPACTO ATRAVÉS DA ANÁLISE DE MODELOS DE FORÇAS DE CONTATO

1.	Introdução

Durante o fenômeno de contato entre dois corpos, 
inicialmente eles se tocam em um único ponto ou ao longo de uma linha. Sob a ação de um carregamento mínimo, eles se deformam na vizinhança do seu ponto de 
contato inicial de modo a tocarem-se ao longo de uma área que é finita embora pequena em comparação com as dimensões dos dois corpos. Uma teoria de contato é 
necessária para prever a forma da área de contato e como ela cresce com o aumento da carga; a magnitude e distribuição de tensões de superfície, tensões normais e 
possivelmente tangenciais, transmitidas através da interface de contato. Finalmente, esta teoria deve permitir que as componentes da deformação e da tensão em ambos 
os corpos sejam calculadas na vizinhança da região de contato.
O impacto é um fenômeno físico complexo que ocorre quando 2 ou mais corpos colidem entre si sob uma 
linha de impacto correspondente. A linha de impacto é uma linha reta normal à superfície de contato no ponto de contato, ou seja, normal ao plano tangencial no ponto 
de contato.
Como foi mencionado, a dinâmica do impacto é um evento bastante complexo e depende de muitas propriedades dos corpos que estão em contato, como 
por exemplo o material dos corpos, a geometria e a velocidade e geralmente duas fases podem ser identificadas: compressão e restituição.
As características do impacto 
são: curtíssima duração, valores altos de forças, rápida dissipação de energia e presença de grandes acelerações e desacelerações. Esses fatos devem ser considerados 
durante o projeto e a análise de qualquer sistema mecânico e os objetos da modelagem do impacto são determinar as condições pós-impacto do sistema, conhecidas as 
condições iniciais (pré-impacto).

2.	Objetivos

Como objetivos principais do trabalho, pode-se elencar o estudo dinâmico dos sistemas mecânicos sob a ação de forças 
de impacto, a modelagem das forças de contato durante o impacto e a solução analítica desses modelos. Além disso, outro objetivo principal é comparar os resultados 
analíticos obtidos através dos principais modelos de contato existentes com os resultados encontrados por simulações desenvolvidas em modelos através do Método de 
Elementos Finitos (MEF). Além disso, o objetivo secundário do trabalho é gerar trabalhos científicos para publicação em congressos e/ou revistas.

3.	Metodologia da 
pesquisa com indicação das etapas

A pesquisa será iniciada com uma revisão bibliográfica, buscando os principais autores e trabalhos sobre modelos de impacto, mais 
especificamente, os modelos da força de contato entre os corpos durante o impacto. A próxima etapa a ser executada será a implementação de um ou mais desses 
modelos da força de contato e posteriormente, a comparação dos resultados analíticos com simulações feitas por Método de Elementos Finitos (MEF). 

4.	Resultados 
esperados

Pretende-se encontrar analiticamente os perfis das forças de contato coerentes com os previstos na teoria dos modelos de contato, assim como as 
intensidades das tensões, a duração do contato entre os corpos e as possíveis deformações permanentes, quando o modelo utilizado levar em consideração deformações 
plásticas. Pretende-se também fazer a simulação dinâmica do impacto através do Método de Elementos Finitos (MEF) e comparar com os resultados obtidos pelos 
modelos analíticos de forma a comprovar a melhor eficiência dentre os modelos considerados.

5.	Viabilidade técnica e econômica, sendo de responsabilidade do 
docente a disponibilidade de recursos necessários à viabilização do projeto

Como trata-se de um estudo utilizando a simulação computacional para obtenção de dados e 
resultados, o projeto possui total viabilidade econômica uma vez que não será necessária a aquisição de softwares ou equipamentos. Com relação à viabilidade técnica, 
espera-se que os objetivos do estudo sejam compatíveis com o tempo disponível e as dificuldades encontradas possam ser administradas e sanadas para a conclusão do 
projeto com êxito.

6.	Bibliografia

Aguiar, R. R. Desenvolvimento de um Dispositivo Gerador de Vibro-impacto. 2006. 146 f. Tese de Doutorado. MSc Thesis, 
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PROJETO: Uso de óleos vegetais em formulações de termoplásticos de uso geral

Cronograma:
Plano de trabalho:
Fevereiro/2018 - Janeiro/2019 - 1. Revisão da bibliografia - etapa contínua ao longo de todo o período do projeto, o que fornecerá informações 
necessárias para a interpretação dos resultados e confecção de artigos e relatórios científicos; 
Fevereiro/2018 - Março/2018 - 2. Aquisição da matéria-prima: óleos 
vegetais de semente de uva, castanha-do-Brasil e de mamona, além dos termoplásticos de interesse – polipropileno (PP) e polietileno comerciais, com características 
específicas para o processamento por extrusão;
Março/2018 - Abril/2018 - 3. Caracterização dos produtos naturais: determinação da composição química dos óleos 
vegetais e análise térmica por termogravimetria (TGA) e termogravimetria derivativa (DTG). O objetivo é avaliar a cinética de degradação termo-oxidativa de cada óleo em 
particular;
Abril/2018 - 4. Processamento das misturas: Termoplásticos puros; PP ou PE + 3% de óleo da semente de uva; PP ou PE + 3% de óleo de castanha do Brasil; e, 
PP ou PE + 3% de óleo de mamona. Condições de processamento em extrusora monorosca: velocidade do parafuso de 50 rpm, perfil de temperatura de 180 / 190 / 200 / 
210 / 220 C; 	Abril/2018 - Maio/2018 - 5. Análise térmica – Determinação de parâmetros experimentais para a cinética de degradação termo-oxidativa através da 
termogravimetria (TGA) / termogravimetria derivativa (DTG). Modelos cinéticos presentes na literatura como, por exemplo, os métodos isoconversionais serão usados. 
São estimadas pelo menos três análises de cada mistura. As taxas de aquecimento estimadas são de 3 C/min, 6 C/min e 12 C/min; atmosfera de ar sintético e faixa de 50-
600 C. Determinação dos parâmetros experimentais para a cinética de cristalização através da calorimetria exploratória diferencial (DSC). As taxas de aquecimento 
estimadas são 3 C/min, 6 C/min e 12 C/min; atmosfera de ar sintético e faixa de 50-250 C. 
Junho/2018 - 6. Prensagem e confecção dos corpos de prova das diferentes 
composições: Prensagem de placas de 15 cm x 15 cm em prensa hidráulica, em condições apropriadas de temperatura e tempo. Pelo menos três placas de cada mistura 
serão necessárias para a confecção dos corpos de prova dos ensaios mecânicos de resistência à tração e resistência ao impacto. Ao menos 10 corpos de prova para cada 
ensaio mecânico serão obtidos através de fresagem das placas. 
Junho/2018 - Julho/2018 - 7. Avaliação das propriedades mecânicas das diferentes composições: 
Condicionamento dos corpos de prova em temperatura e umidade apropriadas segundo as normas ASTM. Determinação da resistência à tração e ao impacto mediante o 
uso da máquina de ensaios universal, em condições de operação definidas pelas normas técnicas ASTM específicas; 
Agosto/2018 - Setembro/2018 - 8. Analise da 
reologia em reômetro capilar e em reômetro de placas paralelas das diferentes amostras; 
Outubro/2018 - Novembro/2018 - 9. Análise da degradação artificial das 
amostras após submissão a tempos de exposição à radiação por micro-ondas. Parâmetro de análise do efeito da radiação: propriedades mecânicas; e,
Dezembro/2018 - 

Descrição do Plano de Trabalho
Óleos vegetais como aditivos naturais multipropósitos em formulações de termoplásticos de uso geral
Introdução
Para que a ampliação da faixa de uso dos materiais 
poliméricos seja possível, aditivos têm exercido uma função técnica importante, desde a etapa de polimerização até a alteração de importantes propriedades finais dos 
polímeros originais. Podendo ser líquidos, sólidos ou borrachosos, orgânicos ou inorgânicos, os aditivos são geralmente adicionados ao polímero (não sempre) em 
pequenas quantidades, com as mais diversas finalidades. 
Os tipos e quantidades dos aditivos adicionados dependem do polímero em si, do processo de transformação a 
ser utilizado e da aplicação a que se destina o produto. Muitas vezes é necessário se otimizar as propriedades, pois a adição de certo aditivo, para se atingir um 
determinado objetivo, pode alterar de forma negativa outras propriedades do polímero. Os aditivos podem ser classificados em duas categorias gerais: aditivos protetores 
(estabilizantes, lubrificantes e antiestáticos; e, aditivos modificadores. 
Historicamente, a biomassa foi largamente empregada como fonte de obtenção de diversos 
materiais, tais como fibras, polímeros e combustíveis, e este interesse pode ser atribuído ao seu caráter renovável e sua ampla disponibilidade. Com a expansão da 
indústria do petróleo, a biomassa perdeu sua importância devido à obtenção e desenvolvimento de materiais com propriedades diferenciadas, a custos competitivos. 
Cabe salientar que em alguns segmentos, a biomassa manteve sua posição em razão da sua natureza renovável, ampla disponibilidade, biodegradabilidade ou baixo 
custo, como no caso das fibras de algodão e lã, da borracha natural, do etanol combustível e das tintas à base de resinas alquídicas. No entanto, o constante aumento na 
demanda por fontes de energia, a ampliação da consciência ecológica e o esgotamento das reservas de petróleo de fácil extração, aliado a um possível desenvolvimento 
econômico-social, têm incentivado pesquisas no sentido de desenvolver novos insumos básicos, de caráter renovável, para diversas áreas de interesse industrial. 
Neste 
contexto, os óleos e as gorduras animais e vegetais (triglicerídeos), in natura ou modificados, têm tido um papel importante em muitos segmentos, tais como materiais 
poliméricos, lubrificantes, biocombustíveis, revestimentos, adesivos estruturais, entre outros. Em paralelo, as indústrias alimentícias brasileiras produzem resíduos que 
poderiam ter uma finalidade muito mais benéfica ao homem e ao meio ambiente. Muitos frutos comestíveis são processados para fabricação de sucos naturais, sucos 
concentrados, doces em conserva, polpas e extratos, os quais possuem sementes que são, muitas vezes, descartadas sendo que poderiam ser utilizadas para minimizar o 
desperdício de alimentos.
Assim sendo, o presente projeto volta atenção para o aproveitamento dos óleos vegetais como componentes em formulações de 
termoplásticos de uso geral, polipropileno (PP) e polietileno (PE). Espera-se que os óleos possam ser utilizados para melhorar a performance e/ou reduzir os custos 
industriais de fabricação de artefatos plásticos.  
Objetivos
O principal objetivo deste projeto é analisar a influência do uso de óleos vegetais - por exemplo, óleo da 
semente de uva e óleo de castanha do Brasil e óleo de mamona - como possíveis aditivos multipropósitos em formulações de termoplásticos de uso geral (polipropileno – 
PP; e, polietileno, PE). Por ação multipropósito entende-se os papeis de antioxidante, lubrificante, modificador de impacto e nucleante.    
O projeto será centrado nos 
seguintes objetivos específicos: (i) Análise da cinética de degradação termo-oxidativa e da cinética de cristalização dos termoplásticos – PP e PE – através da técnica de 
termogravimetria (TGA) / termogravimetria derivativa (DTG) e da técnica de calorimetria exploratória diferencial (DSC); (ii) análise das propriedades mecânicas – 
resistência à tração e resistência ao impacto dos termoplásticos – PE e PP; e, (iii) análise da reologia dos termoplásticos – PE e PP; e, (iv) análise da degradação artificial 
dos termoplásticos, após de ciclos de exposição à radiação por micro-ondas. 

Metodologia experimental
A metodologia experimental consistirá das seguintes 
etapas:
1. Revisão da bibliografia - etapa contínua ao longo de todo o período do projeto, o que fornecerá informações necessárias para a interpretação dos resultados e 
confecção de artigos e relatórios científicos. 2. Aquisição da matéria-prima: óleos vegetais de semente de uva, castanha-do-Brasil e de mamona, além dos termoplásticos 
de interesse – polipropileno (PP) e polietileno comerciais, com características específicas para o processamento por extrusão. 3. Caracterização dos produtos naturais: 
determinação da composição química dos óleos vegetais e análise térmica por termogravimetria (TGA) e termogravimetria derivativa (DTG). O objetivo é avaliar a cinética 
de degradação termo-oxidativa de cada óleo em particular. 4. Processamento das misturas: Termoplásticos puros; PP ou PE + 3% de óleo da semente de uva; PP ou PE + 
3% de óleo de castanha do Brasil; e, PP ou PE + 3% de óleo de mamona. Condições de processamento em extrusora monorosca: velocidade do parafuso de 50 rpm, perfil 
de temperatura de 180 / 190 / 200 / 210 / 220 C; 5. Análise térmica – Determinação de parâmetros experimentais para a cinética de degradação termo-oxidativa através 
da termogravimetria (TGA) / termogravimetria derivativa (DTG). Modelos cinéticos presentes na literatura como, por exemplo, os métodos isoconversionais serão usados. 
São estimadas pelo menos três análises de cada mistura. As taxas de aquecimento estimadas são de 3 C/min, 6 C/min e 12 C/min; atmosfera de ar sintético e faixa de 50-
600 C. Determinação dos parâmetros experimentais para a cinética de cristalização através da calorimetria exploratória diferencial (DSC). As taxas de aquecimento 
estimadas são 3 C/min, 6 C/min e 12 C/min; atmosfera de ar sintético e faixa de 50-250 C. 6. Prensagem e confecção dos corpos de prova das diferentes composições: 
Prensagem de placas de 15 cm x 15 cm em prensa hidráulica, em condições apropriadas de temperatura e tempo. Pelo menos três placas de cada mistura serão 
necessárias para a confecção dos corpos de prova dos ensaios mecânicos de resistência à tração e resistência ao impacto. Ao menos 10 corpos de prova para cada ensaio 
mecânico serão obtidos através de fresagem das placas. 7. Avaliação das propriedades mecânicas das diferentes composições: Condicionamento dos corpos de prova em 
temperatura e umidade apropriadas segundo as normas ASTM. Determinação da resistência à tração e ao impacto mediante o uso da máquina de ensaios universal, em 
condições de operação definidas pelas normas técnicas ASTM específicas; 8. Analise da reologia em reômetro capilar e em reômetro de placas paralelas das diferentes 
amostras; 9. Análise da degradação artificial das amostras após submissão a tempos de exposição à radiação por micro-ondas. Parâmetro de análise do efeito da radiação: 
propriedades mecânicas; 10. Confecção dos relatórios técnicos e artigos: publicação em periódicos de relevância na área do projeto, assim como divulgação em eventos e 
reuniões científicas.
Resultados esperados
Os resultados esperados para o presente projeto são: (i) a ação multipropósito dos diferentes óleos vegetais testados em 
composições de PP e PE comerciais; e, (ii) ampliação da gama de usos dos óleos vegetais testados. Espera-se que o produto obtido possa ser satisfatório em termos de 
desempenho mecânico e maior resistência à degradação termo-oxidativa e, desta forma, uma rota alternativa para a fabricação de artefatos de polipropileno e 
polietileno, onde os óleos vegetais seriam substitutos dos aditivos comerciais, constituiria uma inovação.
Viabilidade técnica-econômica 
O presente projeto será 
desenvolvido prioritariamente no Campus Nova Friburgo da UNESA. A aquisição das matérias-primas de interesse é relativamente fácil, pois os óleos vegetais são 
disponíveis no comércio local.  A análise térmica (DSC e TGA/DTG) e a análise reológica serão conduzidas na Instituição parceira - UERJ / IPRJ. O Campus está localizado na 
cidade de Nova Friburgo e o IPRJ é parceiro costumeiro no desenvolvimento de projetos de pesquisa. O processamento das diferentes misturas será conduzido no IMA / 
UFRJ, localizado no Rio de Janeiro. O IMA é parceiro costumeiro no desenvolvimento de projetos de pesquisa. Assim sendo, o projeto poderá ser conduzido sem maiores 
entraves e espera-se que o cronograma possa ser cumprido. Convém ressaltar que no ano de 2016, o projeto de pesquisa onde os óleos vegetais eram usados em 
composições elastoméricas foi agraciado com o auxílio APQ1 da FAPERJ no valor aproximado de R$ 7.000,00.   
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Janeiro/2018 - 10. Confecção dos relatórios técnicos e artigos: envio para a publicação em periódicos de relevância na área do projeto, assim como divulgação em eventos 
e reuniões científicas.
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PROJETO: DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS DE SOLO POR MEIO DE  ANÁLISE INVERSA DE ENSAIOS DE CAMPO

Cronograma:
ETAPA 1: Revisão bibliográfica. Prazo: maio 2018.
ETAPA 2: Desenvolvimento do programa computacional em elementos finitos. Prazo: julho 2018. 
ETAPA 3: 
Implementação no programa computacional do método de otimização dos algoritmos genéticos. Prazo: setembro 2018.
ETAPA 4: Análise numérica de casos 
documentados na literatura. Prazo: outubro 2018.
ETAPA 5: Redação do relatório final, redação e submissão de artigos técnicos. Prazo: dezembro/janeiro 2019. 


Descrição do Plano de Trabalho
DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS DE SOLO POR MEIO DE 
ANÁLISE INVERSA DE ENSAIOS DE CAMPO

1.	INTRODUÇÃO
Os modelos constitutivos têm a função de 
interpretar e prever o comportamento tensão-deformação-resistência de determinado material. Para que um modelo possa ser utilizado, é necessário calibrá-lo, ou seja, 
encontrar parâmetros apropriados que produzam, da melhor forma possível, a resposta do modelo em relação aos resultados experimentais disponíveis. Em geral, a 
calibração de modelos constitutivos de solos se faz a partir de resultados de ensaios de laboratório. Entretanto, eventuais perturbações ao longo da extração do solo no 
campo, bem como no transporte da amostra até o laboratório podem acarretar erros nos valores dos parâmetros. Os ensaios no campo têm como vantagem contornar 
estas dificuldades, mas, por outro lado, introduzem novos desafios quando são utilizados na calibração de modelos constitutivos. Estimar parâmetros que definam o 
comportamento de modelos constitutivos de solos por meio de ensaios de campo é, geralmente, difícil, a não ser que seja feita de forma indireta. Ou seja, estima-se um 
conjunto inicial de parâmetros de dado modelo e se tenta representar um resultado de ensaio de campo. Caso a concordância não seja boa, estimam-se novos conjuntos 
de parâmetros, sucessivamente, até que se obtenha um erro tolerável. Este procedimento, conhecido como análise inversa ou retroanálise, consiste na formulação de 
uma função objetivo, que mede o erro entre valores medidos no campo e os calculados com o modelo, e na seleção de uma estratégia de otimização que possibilite a 
procura do mínimo dessa função. Para identificar um conjunto de parâmetros do modelo a partir de ensaios de campo, aplicando técnicas de análise inversa, é necessária 
a utilização de duas ferramentas numéricas: aplicar um método numérico, geralmente o Método dos Elementos Finitos; e escolher uma técnica de otimização 
(programação matemática e,ou algoritmos genéticos). Entre as técnicas de programação matemática encontram-se os métodos de máximo declive, de Newton e os quasi-
Newtonianos, como o BFGS. A técnica dos algoritmos genéticos é mais simples e intuitiva, mas exige, porém, a execução de cálculos repetidos, com diferentes conjuntos 
de parâmetros, para aproximar o mínimo global da função objetivo e encontrar o conjunto de parâmetros ótimos. 


2.	JUSTIFICATIVA
A estimativa de parâmetros 
geotécnicos com base em dados de instrumentação de campo tem se mostrado um campo promissor de pesquisa em geotecnia, em especial, devido à possibilidade de 
utilização de métodos numéricos e técnicas de otimização, que permitem que estas estimativas sejam realizadas com menos subjetividade. A retroanálise ou análise 
inversa do comportamento de estruturas sempre foi uma parte importante da prática da engenharia geotécnica, porém, somente com o uso de técnicas de otimização 
tem sido possível estimar parâmetros por meio de uma abordagem sistemática e racional (Ledesma e al., 1996). A análise inversa permite a identificação de parâmetros 
por meio da formulação de um problema matemático, geralmente de minimização de uma determinada função, cuja solução fornece o conjunto de parâmetros do 
modelo que representam a menor diferença entre os valores medidos no campo e os calculados numericamente. 

3.	OBJETIVO
O objetivo deste projeto de pesquisa  é 
a identificação do conjunto de parâmetros de um dado modelo a partir de ensaios de campo, com base nas técnicas de análise inversa. Este objetivo requer a interação de 
duas ferramentas numéricas: os métodos numéricos, geralmente o método dos elementos finitos; e as técnicas de otimização. 

4.	METODOLOGIA 
A pesquisa abrange 
os seguintes tópicos: 
a)	Revisão bibliográfica sobre os assuntos pertinentes à pesquisa: método dos elementos finitos; algoritmos de otimização; provas de 
carga;
b)	Desenvolvimento de um programa computacional, em elementos finitos, que incorpore alguns dos modelos constitutivos: linear e elástico; elástico-
perfeitamente-plástico de Mohr-Coulomb; não-linear e elástico hiperbólico (Duncan & Chang, 1970); de Lade-Kim (Lade & Kim, 1995 e Lade, 1990); Cam-Clay (Roscoe et 
al., 1958); Cam-Clay Modificado (Roscoe & Burland, 1968);
c)	Implementação de um procedimento de otimização, o método dos algoritmos genéticos, ao código de 
elementos finitos para identificação de parâmetros de modelos constitutivos de solo, com base no procedimento de análise inversa de ensaios de campo.
d)	Análise 
numérica de casos encontrados na literatura, para a definição de parâmetros geotécnicos ótimos;
e)	Publicação da pesquisa em revista indexada e 
congresso

5.	RESULTADOS ESPERADOS
A partir desta pesquisa espera-se dispor de uma ferramenta mais ágil e confiável para a definição de parâmetros geotécnicos 
com base na retroanálise de ensaios de campo.

6.	VIABILIDADE ECONÔMICAFINANCEIRA 
O projeto não demanda quaisquer recursos além de um bom computador, 
equipamento de que já disponho.

7.	BIBLIOGRAFIA
DUNCAN, J. M.; CHANG, Y. C. Nonlinear analysis of stress and strain in soils. Journal of the soil mechanics and 
foundations division. v. 96, n. 5, p. 1629-1653, 1970.
LADE, P. V. Single-hardening model with application to NC clay. Journal of geotechnical engineering, v. 116, n. 3, p. 
394-414, 1990.
LADE, P. V.; KIM, Moon K. Single hardening constitutive model for soil, rock and concrete. International Journal of Solids and Structures, v. 32, n. 14, p. 
1963-1978, 1995.
LEDESMA, A.; GENS, A.; ALONSO, E. Estimation of parameters in geotechnical backanalysis - I. maximum likelihood approach. Computers and 
Geotechnics, vol. 18, n. 1, p. 1–27, 1996.	ROSCOE, K. H.; BURLAND, J. B. On the generalized stress-strain behaviour of wet clay. 1968.	ROSCOE, K. H.; SCHOFIELD, A.N.; 
WROTH, C. P. On the yielding of soils. Geotechnique, v. 8, n. 1, p. 22-53, 1958.
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PROJETO: A METODOLOGIA DA SALA DE AULA INVERTIDA: UM ESTUDO REALIZADO NO CICLO BÁSICO DO CURSO DE ENGENHARIA

Descrição do Plano de Trabalho
1- INTRODUÇÃO

Vários são os trabalhos encontrados, cujo objetivo é tentar identificar de forma objetiva o cerne das dificuldades apresentadas pelos estudantes  e 
possíveis causas para significativos níveis de reprovações nas disciplinas de ingresso dos cursos de ciências exatas, podendo-se citar como por exemplo trabalhos de 
Nasser, Vaz & Torraca (2015); Nasser, Sousa & Torraca (2012); Ricardo (2017), Roncaglio e Nehring (2016).
Dentre as propostas que têm sido apresentadas e discutidas, a 
metodologia “Flipped Classroom” ou “Sala de Aula Invertida” tem chamado a atenção. Esta proposta tem sido estudada por alguns autores de diversas áreas do 
conhecimento e que atuam no Ensino Superior, podendo-se citar Malzon (2015), Oliveira (2016) Suhr ( 2015), Valente (2014), Zanon et al ( 2015).
Esta é uma 
metodologia ativa onde se espera uma maior participação do estudantes no ambiente da sala de aula, fazendo com que o professor deixe de ser o detentor, puro e 
simples do conhecimento, provocando no ambiente de ensino uma maior troca entre o docente e discentes, rompendo aquilo que Freire (1987) definiu como educação 
bancária, dando voz também ao educando.
	Levando-se em consideração o histórico dos estudantes do curso de Engenharia (todas as modalidades), da unidade Santa 
Cruz no Rio de Janeiro, estudantes trabalhadores, o projeto é pensado em conformidade com a ideia de prover não somente uma metodologia onde haja um melhor 
aproveitamento dos conteúdos abordados, mas também, favorecer o estudante considerando o pouco tempo disponível para dedicação  aos estudos, levando, a partir da 
aplicação desta metodologia a uma maior segurança ao realizar suas inserções nas aulas. Desta forma, a Metodologia é sugerida com o objetivo de fornecer suporte 
pedagógico adicional que possa ser utilizado como instrumento facilitador de aprendizagem dos conteúdos, tornando o estudante um participante do processo de ensino 
aprendizagem.		2- HIPÓTESES DA PESQUISA	Para essa pesquisa são levantadas as seguintes hipóteses:		•	A utilização da Sala de Aula de Invertida otimizará o tempo 
de estudo dos estudantes	•	 A utilização de uma metodologia ativa tornará os estudantes mais participativos da aula 	•	 A unificação dos materiais  disponibilizados no 
SAVA fará com que os estudantes tenham um melhor desempenho de conteúdo. 
3- OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral da proposta 

	Estudar como a metodologia da sala 
de aula invertida pode favorecer o processo de ensino aprendizagem dos estudantes do ciclo básico do curso de Engenharia, buscando diminuir os níveis de reprovação 
em disciplinas fundamentais, como por exemplo Cálculo Vetorial e Geometria Analítica (CVGA) e Cálculo diferencial e Integral 

3.2 Objetivos específicos da 
proposta

a)	Utilizar os materiais disponibilizados no Sala de Aula Virtual de Aprendizagem (SAVA) de maneira integrada com atenção em cada conteúdo específico 
proposto, utilizando assim, efetivamente, o SAVA como extensão da sala de aula presencial e fortalecendo um dos pilares da Adesão do Modelo de Ensino 
(AME).
b)	Diversificar o modelo de ensino-aprendizado valorizando o tempo do estudantes, tendo em vista o perfil dos estudantes egressos no curso de Engenharia (, 
que são de estudantes trabalhadores, os quais dispõem de pouco tempo de dedicação para o estudo, dando a eles a oportunidade de otimização do conteúdo 
apresentado em sala de aula, não se restringindo ao ambiente presencial de ensino.
c) Fomentar a Iniciação Científica na Unidade Santa Cruz da Universidade Estácio de 
Sá.		4- JUSTIFICATIVA				A pedagogia progressista proposta por Freire (1987) tem o seu alcance em uma Educação que seja contrária a “educação bancária”, onde o 
estudantes  é o receptor das informações trazidas pelo professor. A proposta da Sala de Aula Invertida vai ao encontro do que defende Paulo Freire, tornando-a   uma 
metodologia ativa, cuja finalidade é fazer com que o estudantes o traga não somente saberá disposição para aprender, mas também suas dúvidas.
	Um dos grandes 
desafios na prática pedagógica universitária é a superação das metodologias tradicionais de ensino, em que os estudantes são espectadores do processo didático: "todos 
aprendemos quando o alunado deixa de ser mero receptor passivo para se converter em um elemento ativo, motor de sua própria aprendizagem" (IMBERNÓN, 2012, p. 
79) 
	Na proposta deste trabalho, o professor não é visto como simples veículo do conhecimento, mas também um organizador de sequências de atividades lógicas cuja 
a finalidade seja a troca entre discente e docente. Essa metodologia adotada “possibilita a organização dasequências de atividades de maneira mais adequada às 
necessidades do estudantes,	conciliando momentos de auto estudo – autônomo, respeitando o ritmo individual	– com momentos de interação presencial” (SUHR, 2015, 
p. 5).
Corroborando com este pensamento, Schneider et al (2013, p.71) defendem a sala de aula invertida como uma possibilidade de organização curricular diferenciada: 



[...] possibilidade de organização curricular diferenciada, que permita ao aluno o papel de sujeito de sua própria aprendizagem, reconhecendo a importância do domínio 
dos conteúdos para a compreensão ampliada do real e mantendo o papel do professor como mediador entre o conhecimento elaborado e o aluno.

A Metodologia da 
sala de aula invertida não é algo novo, sendo conhecida desde o final dos anos 90 como citado por Suhr (2015), porém nos últimos anos vem ganhando força com a 
inclusão da tecnologia digital, de maneira que tem se tornado mais importante sua influência no processo de ensino aprendizagem. Moran (2014) defende que o que a 
tecnologia traz hoje neste processo é a integração de todos os espaços e tempos.
	Para Almeida e Valente (2012), por exemplo, os métodos clássicos de ensino (métodos 
tradicionais), onde havia o privilégio de transmissão de conteúdos pelos professores, hoje não faz mais sentido, tendo em vista que as informações não são mais 
inacessíveis como outrora. Os autores defendem a mudança de postura no que tange a divulgação de informação levando em consideração a maneira dinâmica e aberta 
que os conteúdos estão sendo disponibilizados, levando-se em conta, no entanto, que informação não representa por si só o Conhecimento
Mais uma vez, é válido 
salientar que a proposta de inclusão de uma metodologia que utilize a tecnologia digital como suporte didático, por si só, não está intimamente ligada à melhoria 
sistemática do Ensino. O fato de se adotar uma “nova” postura na prática educacional, no sentido de promover abertura para práticas pedagógicas que fogem do modelo 
clássico, surge como experimento, que expõe a necessidade de um entendimento adequado do processo, de uma postura inovadora de sentido pedagógico, o que Nóvoa 
( 2001) define como sendo difícil:

O equilíbrio entre inovação e tradição é difícil. A mudança na maneira de ensinar tem de ser feita com consistência e baseada em 
práticas de várias gerações. Digo que nesta área nada se inventa, tudo se recria. O resgate das experiências pessoais e coletivas é a única forma de evitar a tentação das 
modas pedagógicas. Ao mesmo tempo, é preciso combater a mera reprodução de práticas de ensino, sem espírito crítico ou esforço de mudança. É preciso estar aberto 
às novidades e procurar diferentes métodos de trabalho, mas sempre partindo de uma análise individual e coletiva das práticas (NÓVOA, 2001, p.15).
 
	Espera-se que o 
projeto de pesquisa em tela possa, uma vez aceito, gerar resultados que possam motivar outros docentes em suas práticas de sala de aula, favorecendo, assim, o avanço 
competente dos estudantes em sua trajetória acadêmica dentro dos períodos iniciais da Engenharia.		5 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS		O trabalho de pesquisa 
terá um caráter qualitativo, sendo utilizando para tal os materiais disponibilizados no SAVA, tais como vídeo-aulas, apresentações em Power Point, Livro Proprietário da 
Estácio e listas de exercícios.
Como procedimento metodológicos a proposta seguirá os seguintes passos: 

1º Verificação de material didático disponibilizado no SAVA e 
em outras fontes de acesso livre;

2º Separação do material selecionando por conteúdo, disponibilizando-o por partes à medida que os estudantes forem utilizando;

3º 
Acompanhamento do desempenho dos estudantes junto à coordenação de curso das turmas que estejam participando do trabalho de pesquisa, por meio da ferramenta 
de verificação de desempenho dos estudantes  contido no ambiente SAVA

4º Análise da aplicação da metodologia de ensino por meio de verificação de desempenho 
dos estudantes junto à coordenação de curso, ao final do cada semestre, e questionário semiestruturado preenchido pelos estudantes, com as suas impressões sobre a 
metodologia utilizada durante o semestre

 6- PESSOAL ENVOLVIDO

Para a realização do trabalho serão consideradas as participações de pelo menos 2 (dois) 
estudantes de graduação em Engenharia do Campus Santa Cruz – RJ, além de um professor convidado da unidade. 			7- RESULTADOS ESPERADOS		Com os resultados 
dos estudos realizados objetiva-se que  o presente projeto possa vir a ser mais uma metodologia de ensino usada com sucesso, contribuindo para reduzir  os índices de 
reprovação no ciclo básico; que os estudantes tenham uma participação ativa nas aulas, não dependendo exclusivamente do professor além de  maximizar seu tempo de 
estudo; que  participem como colaboradores em nível de Iniciação Científica, inclusive na produção acadêmica formal.

8- VIABILIDADE FINANCEIRA E ECONÔMICA

A 
proposta de pesquisa caracteriza-se como baixo custo levando-se em consideração que será feita com material já disponibilizado no ambiente SAVA e outros materiais 
disponibilizados de acesso livre na rede mundial de computadores, havendo a possibilidade de solicitação de bolsas de iniciação científica em projeto de pesquisa a ser 
submetido a órgão de fomento externo, conforme exige o edital para esta proposta
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Cronograma:
Etapa 1- Revisão bibliográfica e acompanhamento: 02/02/2018 à 31/01/2019	Etapa 2-Ajustes finais no delineamento do projeto e seleção dos problemas – casos : 
02/02/2018 à 31/03/2018
Etapa 3- Estudo das dificuldades apresentadas pelos estudantes :03/03/2018 à 31/05/2018
Etapa 4- Desenvolvimento da proposta de 
trabalho  :03/03/2018 à 31/01/2019
Etapa 5- Apresentação de resultados parciais e participação em eventos  :01/07/2018 à 31/01/2019
Etapa 6- Apresentação de 
resultados parciais e participação em eventos  :01/07/2018 à 31/01/2019

Etapa 6 -Submissão de trabalhos em seminários, congressos e revistas 
acadêmicas	:01/07/2018 à 31/01/2019	Etapa 7 – Apresentação de resultados totais e  Relatório final: 03/01/2019 à 31/01/2019	

mudanças no Ensino Superior: a proposta da sala de aula invertida. Educar em Revista: Curitiba: UFPR, Edição especial n. 4/2014. p. 79-97. 
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PESQUISADOR(A): Liane Flemming
Plano de trabalho vinculado ao curso: Arquitetura e urbanismo

@: lianef.arq@gmail.com

PROJETO: Análise da eficiência do conforto térmico de edificações multifamiliar no Recreio dos Bandeirantes através de programas parametrizados

Cronograma:
Definição do local e edificações a serem analisadas – fev. a abril de 2018	Coleta de dados e desenhos das edificações – abril a junho de 2018	Desenhos no programa BIM 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
Existe atualmente a procura de mitigar os efeitos negativos da cidade, do ambiente construído, que contribui de maneira significativa com o efeito estufa e 
o aquecimento global. A construção civil é um dos maiores responsáveis pela produção de CO2 e do consumo de energia, mas, no entanto, é onde se espera a maior 
contribuição de diminuir das condições ambientais. O consumo por m² é o principal indicador de desempenho energético de uma edificação e em termos globais a 
emissão de CO2, com esses dois indicadores tem-se uma compreensão do impacto ambiental de um edifício em termos globais e locais (GONÇALVES, 2015). 
O projeto e 
a construção são etapas de um primeiro momento de uma edificação, o segundo poderia se identificar como a operação desta, quando são feitas manutenções e 
adaptações, de modo que se prolongue o seu ciclo de vida, para finalmente no terceiro momento, quando esta não consegue mais se adaptar e então é demolida. Tendo 
em vista que o momento operacional da edificação, quando esta pode ser adaptada para melhorar distintas capacidades de utilização, é importante então considerar a 
possibilidade de intervenções no que já está construído na cidade e tentar tornar as edificações existentes mais eficientes.    
Durante a operação das edificações são 
utilizados distintos equipamentos que facilitam a vida dos ocupantes funcionalmente e para trazer conforto, já que as construções não foram projetadas de modo a 
minimizar a utilização de equipamentos. Quando a energia se tornou mais barata e os equipamentos mais acessíveis economicamente, os projetos das edificações não 
levaram em consideração as questões de conforto, principalmente o térmico, quando o equipamento de condicionamento de ar se tornou mais presente nas 
residências.
A partir da crise do petróleo e a conscientização do sistema ambiental, a avaliação de como estavam sendo construídas as edificações, a partir de seus 
materiais construtivos e como estavam sendo implantadas iniciou-se a análise e propostas de alterar esse quadro, pois surgiram problemas como: sombreamentos 
indesejados e o bloqueio da ventilação urbana, desconforto em vários aspectos entre outros. Porém por muito tempo, apesar da conscientização, pouco se fez para 
alterar essa situação. 
Deve-se acreditar que é possível criar edificações passivas através de considerações arquitetônicas, com qualidade, que sejam confortáveis 
termicamente, independentes de sistemas tecnológicos. Essa é uma das questões básicas que o profissional de projeto deve entender, que apesar de trazer complexidade 
ao projeto trará benefícios à sociedade.
O aquecimento global, apesar de algumas divergências, não se discute que atualmente, de qualquer maneira, a temperatura está 
mais alta e se a construção não for preparada para garantir conforto térmico de modo passivo, infelizmente o estilo de vida contemporâneo é um dos fatores, que afeta o 
uso de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, resultando em geração de calor implicando diretamente nas condições térmicas dos espaços internos. 
A 
tentativa de transformar as edificações existentes em ambientes mais frescos, não necessitando de equipamentos de condicionamento de ar, se apresenta como uma boa 
alternativa para a economia de energia e qualidade do ar interior e para o meio ambiente. Para a adaptação é preciso conhecer as edificações com relação ao seu 
desempenho térmico e assim, através de diagnósticos, poder agir de maneira segura sobre os resultados negativos.
A cidade do Rio de Janeiro cresce em diversas 
direções e ao longo da orla ela se expande atualmente na baixada de Jacarepaguá. Onde se localizam os bairros da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. Na década 
de 80 foram construídos os grandes condomínios com edificações multifamiliares altas, mas também surgiram edificações de 4 pavimentos multifamiliar em regiões bem 
definidas: na região onde atualmente se encontram as saídas do túnel do Joá e o metro, ao longo da orla, mas um pouco distante do mar, e no Recreio essas edificações 
ocupam uma grande parte desse bairro. Essas edificações são em maior quantidade e por isso o interesse em estudá-las.
Elas são edificações multifamiliar de 4 
pavimentos podem ser definidas da seguinte maneira: em média possuem 3 a 4 quartos, uma grande varanda frontal e na fachada posterior estas são mais estreitas, 
quando há. São coladas nas divisas laterais, possuindo afastamento frontal na maioria das vezes de 5.00m e o posterior varia em função do terreno. Em muitos casos na 
área posterior do terreno são instaladas piscinas ou local para guarda de carros, podendo ser coberta, mas não necessariamente.
As ruas onde estes são construídos são 
ruas estreitas e muitas arborizadas, trazendo sombras para as unidades mais baixas, porém os apartamentos de cobertura sofrem pela falta de sombra na parte frontal e 
na parte superior recebem uma intensa radiação solar o ano todo. As ruas estreitas nem sempre estão direcionadas para o vento predominante o que resulta em possível 
falta de ventilação em diversas regiões.
Os softwares para desenho de arquitetura, para a elaboração de projetos de edificações evoluíram do que era desenhos feitos a 
partir de linhas, assim como os desenhos feitos em papel a mão para programas que permitem uma “construção virtual” da ideia da edificação, quando estes além de 
gerarem desenhos técnicos de arquitetura, permitem que o objeto projetado que será uma construção contenha diversas informações sobre ela como os materiais 
utilizados, quantidade, característica desses materiais, localização precisa do terreno, sombras, detalhes construtivos, enfim uma quantidade considerável de informações 
importantes, que além da execução da construção, permite uma avaliação de seu desempenho.
Esses programas são denominados BIM (Building Information Modeling), 
que possuem a capacidade de armazenamento de dados, que estão disponíveis para as distintas fases da edificação: construção, operação, adaptação e demolição de 
parte ou total da edificação. A partir desses dados inseridos no modelo virtual é possível analisar a eficiência de vários aspectos e nessa pesquisa pretende-se focar nas 
questões de conforto térmico dessas edificações multifamiliares de quatro pavimentos no Recreio dos Bandeirantes. A partir dos resultados seria possível apresentar 
sugestões de soluções de melhorias das condições térmicas das unidades para as construtoras, por exemplo, ou disponibilizar de maneira pública ou dentro da 
academia.
OBJETIVOS
A proposta é avaliar a partir dos programas parametrizados, conhecidos como BIM, a eficiência térmica de edificações de quatro pavimentos 
localizados no Recreio dos Bandeirantes. Ao “desenhar”, ou melhor ao modelar as edificações nesse programa será possível avalia-las pois este permite a configuração 
dos elementos construtivos definindo por exemplo os materiais que das: paredes, lajes, janelas, telhas entre outros, além de possibilitar a localização exata das 
edificações a serem avaliadas. 
A análise permitirá identificar as partes mais quentes das edificações e a partir dos resultados será possível experimentar através desse 
software, se a variação dos tipos de paredes, lajes e dimensões das janelas traria condições melhores para as unidades, em relação ao conforto térmico. Isto é, os 
resultados da análise permitiriam um diagnóstico dessas edificações e a partir deles sugestões de soluções para pelo menos minimizar os problemas detectados de 
conforto térmico. Essas soluções podem estar vinculadas a edificação como também ao seu entorno através de árvores, e áreas livres; para a ventilação, sombreamento e 
insolação
É importante destacar que a expectativa é tornar essas edificações mais confortáveis termicamente, a partir de uma arquitetura passiva, isto é, através dos 
elementos construtivos, trazendo qualidades a edificação e sem necessidade de utilização de equipamentos de condicionamento de ar.
Além de uma avaliação 
quantitativa, a pesquisa pretende avaliar as questões qualitativas das edificações. De modo a entender o conforto térmico a partir de dados objetivos e subjetivos. Estes 
serão levados em consideração no diagnóstico.
METODOLOGIA
Para a avaliação das edificações acima definidas, estas serão modeladas em programas parametrizados, 
onde além dos desenhos, serão especificados os materiais construtivos utilizados, a localização da edificação (latitude e longitude), as janelas, as dimensões dos 
ambientes e a existência de proteções solares, além das condições do seu entorno, que de alguma maneira causam impacto nas condições de conforto térmico das 
unidades.
A primeira etapa será a análise do existente e a segunda etapa da pesquisa será de testar algumas variações com relação aos materiais das paredes, isto é, se 
existe algum resultado positivo na alteração destes materiais, se eles trazem algum benefício térmico; sem levar em consideração nesse primeiro momento as questões 
econômicas de instalação de outros materiais sobre os existentes. Além disso, serão analisadas as janelas e varandas das edificações, o impacto destes elementos com 
relação ao conforto térmico, isto é, diminuição de insolação, a entrada de vento, a temperatura entre outros. 
A escolha das edificações será em função da 
disponibilidade de projetos, isto é dos desenhos de plantas, cortes e fachadas das edificações, além dos materiais de acabamento, pois em relação ao sistema 
construtivos, este não varia muito.
Com relação a localização das edificações, seria interessante avaliar em distintos locais da região estudada, pois assim poderia se 
verificar a possibilidade de aplicação das soluções em uma área com uma quantidade considerável de edificações. Possibilitando um impacto significativo da 
pesquisa.
RESULTADOS ESPERADOS
As edificações de quatro pavimentos ocupam grande parte desse bairro, mas sendo que algumas estão próximas da praia e a 
maioria sem contato com esta, mas ainda assim, próximas da avenida das Américas, outra área aberta da região. A análise vai indicar se de fato as unidades dos edifícios 
que se localizam no primeiro pavimento que recebem menos insolação, são menos quentes em relação às unidades da cobertura, que recebem mais insolação. 
As 
unidades próximas à praia devem ser mais agradáveis em função da ventilação do que as mais distantes, mas estas recebem menor carga de insolação, pois as ruas são 
estritas.
Acredita-se que as melhores soluções estão nas alterações dos materiais das paredes pois elas pouco influenciam na fachada existente, diferente das soluções 
para as janelas e varandas. Nas paredes poderiam ser instaladas fachadas ventiladas ou a aplicação de um ou outros materiais. Já nas coberturas, é onde se encontram 
boas soluções, a partir de coberturas verdes, beneficiando as unidades do último pavimento.
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
Essa pesquisa se baseia na utilização 
de um programa de computador disponível numa versão educacional, integral, sendo assim, não há a necessidade de aquisição deste. Tudo será executado em 
equipamentos que são: computador, impressora, trena eletrônica, scanner, tablet; todos são pessoais.
O deslocamento não será problema, pois a região é próxima da 
unidade Tom Jobim e possui acesso por BRT.
Os dados sobre as edificações serão através de construtoras conhecidas e de edificações onde serão permitidas as entradas, 
além de um projeto elaborado pela pesquisadora e executado na década de 90.
REFERÊNCIA
GONÇALVES, J.C.; BODE, K. Edifício Ambiental. São Paulo: Oficina de textos, 
2015.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9213062976755587

quinta-feira, 12 de abril de 2018 Página 146 de 234



Centro de Exatas e EngenhariasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2018 UNESA

e definição dos parâmetros da construção – maio a julho de 2018	Avaliação e manipulação dos dados: alteração de dados e avaliação das alterações encontradas – julho 
a novembro de 2018	Elaboração de relatório final – novembro de 2018 a janeiro de 2019	
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Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia Civil

@: marcelowlemes@hotmail.com

PROJETO: O uso da microtomografia para avaliação da estabilidade de solos compactados para construção civil

Cronograma:
Etapa 1 - 02/2018  a 03/2018
Levantar bibliografias oficiais e relevantes a cerca do tema.

Etapa 2 - 03/2018 a 03/2018
Coletar amostras indeformadas de solos para 
que sejam preparadas para análise.

Etapa 3 - 03/2018 a 04/2018
Preparação dos projetos de pesquisa a serem submetidos às agências de fomento

 
Etapa 4 - 
04/2018 a 05/2018
Processamento das análises através da microtomografia computadorizada de rios X e caracterização granulométrica.

Etapa 5 - 06/2018 a 
07/2018
Analisar estatisticamente e qualitativamente os dados adquiridos nas etapas anteriores a fim de que sejam produzidos resultados significativos para aplicação na 
Engenharia Civil.

Etapa 6 - 07/2018 a 08/2018 
Preparação dos artigos e serem enviados ao evento técnicos científico 1

Etapa 7 - 09/2018 a 10/2018
Análise dos 
resultados e elaboração do artigo científico 2 

Etapa 8 - 11/2018 a 01/2019
Elaboração do Relatório Final.

Descrição do Plano de Trabalho
1 - Introdução
A erosão é a mais preocupante forma de degradação do solo. Esse fenômeno ocorre em geral a partir da interferência antrópica sobre este recurso natural 
em sistemas agrícolas e urbanos. Na busca de novas técnicas de análise, com o objetivo de não só complementar como também agregar novas informações referentes ao 
comportamento estrutural dos solos no processo de avaliação e recuperação, a Microtomografia Computadorizada de Raios X (microCT) apresenta-se como uma técnica 
não-destrutiva e de rápida resposta analítica. Estudar um solo com microCT significa obter conhecimento, em microescala, a respeito da forma, tamanho, distribuição, 
volume, área e conectividade dos poros. Com essa técnica também é possível observar diferentes minerais com diferentes densidades bem como as fácies que os 
estruturam, permite a análise de milhares de planos/seções microtomográficas e visualização tridimensional interna do material em estudo, além de quantificações 
automatizadas de área e volume. Um solo que é submetido à condição de erosão acelerada apresenta alterações em todas essas variáveis citadas. Não é necessário que o 
corpo de prova seja submetido a um método de preparação, tais como impregnação, desbaste ou polimento (Remeysen & Swennen, 2008). 
Na ciência do solo essa 
técnica ainda é pouco difundida, no entanto, apresenta vantagens na caracterização quantitativa e qualitativa do sistema poroso do solo quando comparadas aos 
métodos convencionais utilizados até então. Com os avanços da técnica e aprimoramento do processamento de imagens, com maior resolução, tem sido possível realizar 
levantamento qualitativo e quantitativo em escala micrométrica e até namométrica das alterações estruturais promovidas por processos naturais ou atividades 
agropecuárias, a exemplo dos sistemas de manejo do solo (Pires et al., 2010; Sleutel et al., 2008). 
De acordo com Mermut et al. (1992), a observação direta do espaço 
poroso é importante para se compreender como as práticas de manejo afetam a qualidade física do solo. Esse espaço de vazios é formado por vários processos que 
resultam em poros de diferentes formas e tamanhos. Os poros do tipo empacotamento, os provenientes da atividade biológica (bioporos) e as fissuras, são considerados 
poros estruturais, por apresentarem definição da unidade estrutural do solo; já os poros do tipo cavidades, canais, câmaras e vesículas não têm relação com as unidades 
estruturais, podendo ocorrer dentro ou através das mesmas. Os poros estruturais são resultantes do cultivo, tráfego, tempo e da atividade biológica do solo, sendo 
considerados bons indicadores dos processos de compactação, o que não ocorre com os poros texturais pois esses, supostamente, não são afetados pelo manejo nem por 
processos compressivos (Lima et al., 2005).

2 - Objetivos
O Objetivo desse projeto de pesquisa é entender detalhadamente como a acentuada degradação físico-
química dos solos e a remoção da cobertura vegetal por ação da erosão superficial pode ser revertida com ações de repouso controlado das áreas de pastagens na 
Estação Experimental de Pesquisas sobre Clima, Erosão e Solos (EEPCES) dentro dos limites da microbacia Córrego do Espinho em Silva Jardim/RJ. Em termos específicos, 
pretende-se: Avaliar as mudanças ocorridas na estrutura do solo através da Microtomografia Computadorizada 3D; Realizar uma correlação dos comportamentos dos 
índices físicos e químicos do solo com os processos temporais de degradação e recuperação da área. Analisar os dados climatológicos, da produção de sedimentos e dos 
parâmetros de potencial matricial a fim de verificar a resposta do sistema de parcelas de erosão aos usos atribuídos.

3 - Materiais e Métodos
A Microbacia Córrego do 
Espinho, com uma área total de 9,14 km2, está inserida nos limites do municipio de Silva Jardim, tendo acesso pela BR 101 (km 224 norte). O acesso se da pela Fazenda 
Santo Antônio d Maratuã onde são desenvolvidas atividades agropecurárias, genética de gado leiteiro e pesquisas sobre erosão.
Este município conta com uma 
população de 22.158 habitantes (IBGE, 2011), sendo limítrofe com os municípios de Casimiro de Abreu, Nova Friburgo, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu e Araruama. 
Ocupa uma área total de 938,336 km². Dentre as localidades mais importantes inscritas no território municipal (todas próximas a Serra do Mar), estão Quartéis ou Aldeia 
Velha, Bananeiras e Gaviões.
Para a avaliação temporal da estrutura do solo na área de estudo, serão coletadas três amostras em ambiente em processo de recuperação 
e três amostras em ambiente em processo de degradação. Após doze meses essas coletas serão repetidas a fim de verificar a variação de estrutura de ambos os 
sistemas.
As amostras indeformadas para os ensaios de tomografia são coletadas em tubos de acrílico medindo 5cm de altura e 3,2cm de diâmetro. Após processadas 
ocorre a geração de imagens em duas e três dimensões além da quantificação dos Macro e Microporos, Conectividade entre os poros, Densidade e Número de 
Agregados.
As imagens de microCT foram obtidas em um sistema de alta energia - Skyscan/Bruker, modelo 1173. Este sistema utiliza geometria de feixe de raios X em 
forma de cone para aquisição das imagens. Durante a aquisição dos dados o objeto pode rotacionar 180º ou 360º com passos fixos. A cada passo uma imagem 
transmitida captura pelo detector é adquirida. As mesmas são salvas em arquivos de 16 bits formato TIFF. O equipamento opera efetivamente em uma faixa de tensão 
que varia entre 30 e 130 kV com corrente elétrica também variável até uma potência máxima de 8 W.  Após o processo de aquisição, a imagem capturada é reconstruída 
usando um algoritmo de reconstrução FDK (Feldkamp et al., 1984). Quando a reconstrução é terminada, a imagem está pronta para ser processada e analisada.

4 - 
Resultados esperados
Espera-se que projeto contribua metodologicamente e em nível de resultados para a estimativa da recuperação químicas e físicas de solos sob 
diferentes usos, verificando a eficácia da microtomografia para o fim designado.

5 - Viabilidade técnica e econômica
Na área de estudo já funciona a Estação 
Experimental de Pesquisas sobre Erosão, na qual conta com um conjunto de quatro parcelas de erosão implantadas em estudos anteriores (MORAES, 2011 e LEMES, 
2014) onde o aprofundamento da questão visa gerar dados para auxiliar no Plano da Bacia Hidrográfica da Região dos Lagos e do Rio São João contribuindo com a gestão 
dos recursos e com o ordenamento territorial da referida área.
As análises das propriedades do solo serão realizadas no Laboratório de Fluorescência de raios X da UFRJ, 
no Centro Nacional de Pesquisas de Solos, na Fundação Agrícola do Norte Fluminense (Fundenor), no Laboratório de Geociências da UERJ/FFP e no Laboratório de 
Geografia Física da UFF(LAGEF).  O projeto conta com veículo de campo e a infraestrutura disponibilizada pelos proprietários da Fazenda Santo Antônio (suplementos, 
oficina e alojamento).
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PROJETO: Antropometria 1D e 3D: teoria e prática

Cronograma:
Cronograma	- Fevereiro de 2018: execução da Etapa 1 – Pesquisa bibliográfica	- Março de 2018: execução da Etapa 2 – Serão descritos os principais elementos para o 
planejamento de uma pesquisa antropométrica 1D e 3D: o que medir; planejamento e controle da medição antropométrica, programas de crítica e consistência dos 
dados; associação de medidas antropométricas tradicionais 1D e medidas antropométricas 3D.	- Abril de 2018: execução da Etapa 3 – Serão descritos os principais 
instrumentos, equipamentos e procedimentos de medição antropométrica 1D e 3D, definindo o que são marcos anatômicos e os processos medição e registro de dados 
de antropometria 1D e 3D 	- Maio de 2018 e Junho de 2018: execução da Etapa 4 – Serão descritos métodos estatísticos para antropometria 1D, métodos da abordagem 
univariada de percentil e abordagem multivariada. Serão descritos também métodos de tratamento de malhas poligonais geradas pela digitalização 3D humana. 
- Julho 
de 2018 e Agosto de 2018: execução da Etapa 5 –Serão descritos critérios de aplicação de percentis, aplicação de modelos humanos digitais 3D e mapas de adequação 
(fitting maps) em projetos.
- Setembro de 2018 e Outubro de 2018: execução da Etapa 6 - Serão descritos métodos de registro da interface homem-máquina, tais como, 

Descrição do Plano de Trabalho
- Introdução
Medidas antropométricas são dados de base, essenciais para a concepção de produtos adequados à população usuária, sejam eles bens de capital ou de 
consumo. Elas possibilitam o projeto e o desenvolvimento de produtos ergonomicamente adequados aos seus usuários. A falta de dados antropométricos representativos 
da população brasileira adulta e infanto-juvenil tem levado ao projeto incorreto dos produtos com os quais ela convive cotidianamente: mobiliário doméstico e escolar, 
equipamentos e postos de trabalho, vestuário, equipamentos de proteção individual – EPI’s, meios de transporte, enfim, de todos os artefatos que possuam alguma 
interface direta com essa população usuária. 
Por meio de dados antropométricos é possível, por exemplo, projetar postos e equipamentos de trabalho adequados às 
dimensões dos trabalhadores; máquinas e ferramentas que possam ser operadas com segurança; peças do vestuário adequadas às dimensões da população, em 
tamanhos padronizados. Dados antropométricos 3D têm ampla aplicação no setor industrial, tal como no projeto de calçados (Staros and Schwartz, 1988; Mochimaru et 
al., 2000), no design de armação de óculos (Kouchi and Mochimaru, 2002), no projeto de peças de vestuário (Paquette, 1996; Wang et al., 2003) e na avaliação de 
capacetes (Whitestone, 1993; Meunier et al., 2000) dentre outros.
A competitividade em âmbito nacional e internacional só poderá ser alcançada fabricando-se produtos 
que levem em consideração as características dos usuários. Por isso, nas sociedades tecnologicamente modernas, verifica-se a importância de pesquisas antropométricas 
como fonte de insumos técnicos para o correto dimensionamento de seus produtos. Países industrializados vêm, cada vez mais, buscando dados antropométricos 
confiáveis de suas populações. 
O estudo sistemático das medidas corporais humanas teve início no final de 1800 e início de 1900, voltado para produtos comerciais, 
registros médicos e seleção militar (Baxter, 1875, Gould, 1869, Davenport e Love, 1921, apud Roebuck, et al., 1975). Muitas pesquisas antropológicas militares foram 
dedicadas ao estabelecimento dos efeitos das medidas e da constituição corporal no projeto e uso de equipamentos militares (Randall, 1948, apud Roebuck et al., 1975). 
A ênfase pela busca por uma integração das ciências biológicas com as necessidades de projeto foi evidenciada na Segunda Guerra Mundial, com o surgimento de toda 
uma nova série de problemas relacionando o homem, a máquina e o seu em torno. Somados a problemas tais como a definição de medidas de vestuário para tropas do 
Exército, um grande número de acidentes em aeronaves de treinamento e operação apontaram para a necessidade dos estudos ergonômicos.
Após a Segunda Guerra 
Mundial, empresas comerciais e as forças armadas prosseguiram seus estudos sobre as medidas do corpo humano e sobre os requisitos para o projeto de espaços de 
trabalho, bem como sobre os fatores fisiológicos e psicológicos nele envolvidos. Hooton pesquisou 3867 homens e mulheres em estações de trem de Boston e Chicago 
para obter medidas para o assento dos trens. Estudos similares foram realizados na Harvard School of Public Health, no final da década de 1940, de modo a melhorar a 
segurança no uso de equipamentos. Pesquisas antropométricas foram realizadas também com motoristas de caminhões, de ônibus e de automóveis. Nessas pesquisas 
mais de 300 motoristas de ônibus e de caminhões foram medidos de modo a estabelecer relações entre medidas como altura do assento, altura do nível dos olhos, 
alcance do braço e comprimento da perna e as dimensões internas dos veículos (Hooton, 1945, Damon e McFarland, 1953, Damon, Stoudt e McFarland, 1966, apud 
Roebuck, et al., 1975). Os dados dos estudos antropométricos vêm, desde então, sendo aplicados a outros campos além dos originalmente pretendidos, como, por 
exemplo, em campos da engenharia e no design de produtos, postos e ambientes de trabalho.

- Objetivos
À luz deste contexto e com base na nossa experiência no 
Laboratório de Ergonomia (LABER) do Instituto Nacional de Tecnologia (INT/MCTI) e no desenvolvimento de seis pesquisas antropométricas da população brasileira, que 
se encontram consolidadas em um banco de dados antropométricos com dados de quase 5000 pessoas entre 18 e 65 anos, propomos nesse projeto de pesquisa a 
elaboração de um livro sobre métodos e técnicas em antropometria 1D e 3D que possibilite a disseminação dessa tecnologia e a formação de profissionais da área de 
projeto, tais como, engenharia, arquitetura e design, nessa área. 
Como objetivos específicos do presente estudo propomos: a) Levantar a bibliografia referente à 
antropometria 1D e 3D; b) Apresentar métodos de planejamento e pesquisa antropométrica 1D e 3D; c) Apresentar equipamentos e procedimentos de medição 
antropométrica 1D e 3D; d) Apresentar métodos estatísticos para tratamento e apresentação dos dados antropométricos 1D e 3D; e) Apresentar ferramentas para 
aplicação de dados antropométricos 1D e 3D; f) Apresentar métodos de antropometria para avaliação e projeto arquitetônico, de design de produtos e de postos de 
trabalho; g) Apresentar métodos de antropometria aplicada ao design de vestuário.		- Metodologia da Pesquisa	Etapa 1 –Pesquisa bibliográfica.	Etapa 2 – descrever os 
elementos para o planejamento da medição antropométrica 1D e 3D.	Etapa 3 – descrever instrumentos, equipamentos e procedimentos de medição antropométrica 1D 
e 3D: marcos anatômicos, medição e registro de dados de antropometria 1D e 3D obtidos a partir de scanner 3D.	Etapa 4 – descrever métodos estatísticos para 
antropometria 1D, abordagem univariada de percentil e abordagem multivariada. Descrever o que são modelos humanos digitais 3D.	Etapa 5 – descrever critérios de 
aplicação de percentis, modelos humanos digitais 3D e mapas de adequação (fitting maps)	Etapa 6 – descrever métodos de registro da interface homem-máquina, tais 
como, alcances ótimo e máximo, técnicas de sobreposição de arquivos digitalizados de produtos e equipamentos em modelos humanos digitais 3D em posturas 
funcionais. Utilização de manequins antropométricos e modelos humanos digitais 3D em projetos arquitetônicos
Etapa 7 - descrever métodos de antropometria aplicada 
ao projeto, tais como, formas e contornos corporais e a elaboração de manequins biofidedignos 3D físicos.

- Resultados Esperados
Elaboração de livro para formação 
de alunos e profissionais de projeto na área de antropometria 1D e 3D aplicada ao projeto arquitetônico, de produtos, postos e ambientes de trabalho. Este é um trabalho 
pioneiro em língua portuguesa, o que contribuirá significativamente para a disseminação deste conhecimento no Brasil, bem como contribuirá para a incorporação destas 
tecnologias ao desenvolvimento de projetos arquitetônicos e de produtos.

- Viabilidade Técnica e Econômica
A viabilidade técnica deste projeto encontra-se garantida 
na medida em que dispomos de grande experiência em antropometria 1D e 3D. 
A partir dos anos 70, realizamos as seguintes pesquisas antropométricas 1D: 
- Medidas 
do Homem Brasileiro (1979): 32 variáveis antropométricas em 1477 pessoas (816 homens e 661 mulheres). XXII Feira de Utilidades Domésticas no Rio de Janeiro.
- 
Pesquisa Antropométrica e Biomecânica dos Operários da Indústria de Transformação do Rio de Janeiro (1985 e 1986): 46 variáveis antropométricas para o projeto de 
postos de trabalho e 24 medidas antropométricas para o desenvolvimento de vestuário em 3100 homens de 26 empresas no Rio de Janeiro.
- Pesquisa Antropométrica 
dos Digitadores do SERPRO (1988): 35 variáveis antropométricas para o projeto de novos postos de trabalho para os digitadores em 405 pessoas (202 mulheres e 203 
homens).
- Dados Antropométricos da População Brasileira (1989): 151 variáveis antropométricas da população militar (1080 militares).
- Pesquisa Antropométrica das 
Telefonistas de Auxilio à Lista da TELERJ (1992): 38 variáveis antropométricas para o projeto de novos postos de trabalho em 64 mulheres ocupadas no setor de auxílio à 
lista da companhia.
- Pesquisa Antropométrica dos Empregados Ocupados nos Setores de Produção e Montagem da EMBRAER (2001): 51 variáveis antropométricas para 
o projeto de postos de trabalho e ferramentas em 338 pessoas (231 homens e 107 mulheres) ocupadas nos setores de produção e montagem. 
Com os dados levantados 
nessas pesquisas desenvolvemos um banco de dados antropométricos da população brasileira que reúne os dados de 4.649 pessoas, entre 18 e 65 anos. Esse banco 
contém:
-	53 medidas antropométricas do corpo em geral para o dimensionamento de postos de trabalho
-	27 medidas antropométricas do corpo em geral para 
confecção de vestuário
-	28 medidas antropométricas da cabeça
-	48 medidas antropométricas dos pés
-	17 medidas antropométricas da mão
-	3 medidas de força 
para análise biomecânica

Em relação à antropometria 3D realizamos, desde 2009, alguns projetos para o setor de petróleo e gás, transporte de passageiros e, mais 
recentemente, o projeto de pesquisa produtividade “Casa Saudável – estabelecimento de requisitos ergonômicos para a concepção e adequação do layout de cozinhas 
para idosos”. Para o setor de petróleo e gás, por exemplo, utilizando scanner 3D a laser da superfície corporal de pessoas ocupadas na planta piloto do CENPES da 
PETROBRAS, foram obtidos modelos humanos digitais 3D que foram utilizados para simular situações de trabalho em cenários virtuais. A simulação de determinadas 
situações de trabalho nesses cenários permitiu o mapeamento de riscos e o incremento de estudos da confiabilidade humana no controle e na operação de instalações da 
indústria do petróleo e gás, bem como possibilitou o projeto de produtos, postos e ambientes de trabalho adequados a população ocupada nesse setor (vide figuras 1). 
Para a realização deste projeto de pesquisa contaremos com a infraestrutura do Laboratório de Ergonomia, da Divisão de Desenho Industrial do INT - Instituto Nacional de 
Tecnologia, instituição de pesquisa, desenvolvimento e inovação vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Vale ressaltar que o INT e a 
UNESA estabeleceram em outubro de 2014 um Acordo de Cooperação Técnica e  Científica que tem como objetivo promover, incentivar e facilitar a integração entre as 
duas instituições para a cooperação e intercâmbio de atividades de pesquisa, desenvolvimento e prestação de serviços técnicos especializados.


Lattes: http://lattes.cnpq.br/2484258910457885

quinta-feira, 12 de abril de 2018 Página 148 de 234



Centro de Exatas e EngenhariasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2018 UNESA

alcances ótimo e máximo, técnicas de sobreposição de arquivos digitalizados de produtos e equipamentos em modelos humanos digitais 3D em posturas funcionais. 
Também serão descritas técnicas de utilização de manequins antropométricos e modelos humanos digitais 3D em projetos arquitetônicos. Nesta etapa será submetido 
projeto à FAPERJ. 	- Novembro de 2018 e Dezembro de 2018: execução da Etapa 7 – Serão descritos métodos de antropometria aplicada ao projeto de vestuário, tais 
como, formas e contornos corporais e a elaboração de manequins biofidedignos 3D físicos.
- Janeiro de 2019: Submissão do relatório final do projeto
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PROJETO: AVALIAÇÃO DO EXTRATO DE CHÁ MATE COMO INIBIDOR DE CORROSÃO EM ENSAIOS MECÂNICOS PARA O AÇO 1020

Cronograma:
CRONOGRAMA
1. Pesquisa bibliográfica: fevereiro e março de 2018
2. Preparação dos eletrodos de trabalho: março e abril de 2018
3. Ensaios preliminares de perda de 
massa em função da temperatura e do tempo de exposição: abril e maio de 2018
4. Ensaios de perda de massa em corpos de prova de tração sem inibidor: junho de 
2018
5. Ensaios de perda de massa em corpos de prova de Charpy sem inibidor: junho e julho de 2018
6. Preparação dos extratos do inibidor: julho de 2018
7. Ensaios 
de perda de massa em corpos de prova de tração com inibidor: agosto de 2018
8. Ensaios de perda de massa em corpos de prova de Charpy com inibidor: setembro de 
2018
9. Avaliação e discussão dos resultados: outubro a dezembro de 2018
10. Relatório final: janeiro de 2019


Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
A avaliação da deterioração de materiais metálicos devido à corrosão química ou eletroquímica apresenta um grande interesse tecnológico devido ao 
elevado gasto relacionado com as perdas de equipamentos e produtos industriais além da degradação ao meio ambiente. Os custos referentes à prevenção e reposição 
de materiais expressam um significativo impacto econômico, ambiental e de segurança que correspondem a 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) [1].
O aço é o material 
mais empregado nos segmentos de bens de produção e por isso assume grande importância na sociedade. Composto por uma liga metálica, formada essencialmente por 
ferro e carbono, apresenta consideráveis propriedades mecânicas que permitem relevantes utilizações domésticas e em engenharia através de meios de transporte, do 
processo energético além de equipamentos que envolvem a indústria petrolífera [2,3] entre outros.
A relevância dos processos corrosivos justifica o esforço empenhado 
na busca de métodos cada vez mais eficazes de seu controle. Vários estudos, como, por exemplo, o uso de inibidores de corrosão, têm sido realizados a fim de limitar a 
corrosão do aço por processos de dissolução anódica do metal em ambiente industrial e marinho, que são altamente corrosivos. 
Quando adicionados ao meio corrosivo, 
os inibidores de corrosão reduzem a taxa de corrosão do metal [4]. Dessa forma, são utilizados nos mais variados setores industriais, apresentando considerável eficiência 
anticorrosiva. Sua atuação é frequente nas indústrias mecânica e metalúrgica em processos de decapagem ácida, na fosfatização, na geração de vapor, nos sistemas de 
refrigeração, nos óleos de corte e nos protetores temporários aplicados aos produtos acabados [5]. Já na indústria petrolífera, apresentam grande eficácia anticorrosiva 
na produção interna de oleodutos, gasodutos e caldeiras; na área de refino, na produção propriamente dita de petróleo, na injeção de água, nas acidificações, nas 
recuperações secundárias e nos fluidos de perfuração [6].
A preocupação com a preservação ambiental tem fomentado a discussão sobre a poluição e 
consequentemente sobre a toxicidade e biodegradabilidade de inibidores de corrosão lançados no meio ambiente. Os inibidores de corrosão convencionais expressam 
uma adequada redução nos processos de corrosão, entretanto seus componentes químicos afetam de forma prejudicial a vida marinha como por exemplo em campos 
petrolíferos, onde há seu descarte em plataformas de produção offshore para os corpos hídricos [7].
Cabe salientar o interesse industrial no decréscimo do impacto 
ambiental causado pelo descarte dos inibidores de corrosão. Assim, investigações sobre a inibição da corrosão com o uso inibidores verdes têm apresentado uma 
expressiva importância [7].
Estudos com extratos de produtos naturais como inibidores de corrosão em aço carbono em meio ácido têm se mostrado eficientes [8, 9, 10], 
demonstrando uma minimização de custos com a manutenção de tubulações desse aço pelas indústrias, além de contribuir com o reuso dos resíduos de tais produtos 
com base em uma perspectiva sustentável. 
O presente estudo visa estabelecer uma relação dos inibidores naturais de corrosão com o aço carbono 1020. A linha de 
pesquisa teve início em 2015, onde foi realizada a avaliação do extrato de café em aço carbono 1020. Em 2016, propôs-se avaliar o extrato de chá em aço API 5L 210. Já 
em 2017 estudou-se o extrato de chá branco em aço 1020. A proposta para 2018, então será dar continuidade à linha de pesquisa com a avaliação do extrato de chá mate 
em aço 1020 e possivelmente estabelecer uma relação com o aço API.


OBJETIVOS: 
Com base no desenvolvimento sustentável, é grande o interesse nos estudos 
realizados com extratos naturais como inibidores de corrosão. Dessa forma, o presente projeto apresenta como objetivos:

Objetivo geral 

Estudar o comportamento 
do aço carbono 1020 em meio ácido na presença de extratos de inibidores verdes oriundos de resíduos agroindustriais como folhas de chá mate (Ilex 
paraguariensis).

Objetivos específicos 

- Estudar diferentes processos de produção para extratos de folhas do chá mate;
- Analisar a composição química dos extratos 
de folhas do chá mate;
- Dimensionar a eficiência do inibidor em função da temperatura e do tempo;
- Avaliar a eficiência do inibidor frente a ensaios mecânicos de 
tração;
- Avaliar a eficiência do inibidor frente a ensaios mecânicos Charpy.


METODOLOGIA

1. Pesquisa bibliográfica: selecionar os processos de obtenção dos 
extratos  de folhas de chá mate (Ilex paraguariensis).
2. Preparo de eletrodos de trabalho: envolve o preparo de eletrodos de aço carbono 1020 através de polimento com 
lixas d’água com diferentes granulometrias (100 até 600 mesh). Estes corpos de prova serão utilizados nos ensaios de perda de massa;	3. Preparo dos extratos: 
inicialmente serão preparados extratos aquosos de folhas de chá mate de acordo com as condições estabelecidas na pesquisa bibliográfica;
4. Ensaios preliminares de 
perda de massa: eletrodos de aço carbono 1020, previamente polidos, serão imersos em solução de HCl 1,0 mol/L na ausência e presença dos extratos produzidos, por 
um período de tempo pré-estabelecido;
5. Ensaios de perda de massa em corpos de prova de tração: eletrodos de aço carbono 1020, previamente polidos, serão imersos 
em solução de HCl 1,0 mol/L na ausência e presença dos extratos produzidos, por um período de tempo pré-estabelecido;
6. Ensaios de perda de massa em corpos de 
prova de Charpy: eletrodos de aço carbono 1020, previamente polidos, serão imersos em solução de HCl 1,0 mol/L na ausência e presença dos extratos produzidos, por 
um período de tempo pré-estabelecido;

RESULTADOS ESPERADOS

- Pesquisa bibliográfica;
- Obtenção de materiais para fabricação de corpos de prova; 
- Preparo 
dos eletrodos de trabalho;
- Preparo do inibidor;
- Submissão dos eletrodos em ambiente corrosivo;
- Análise dos resultados experimentais;
- Submissão de relatórios 
mensais;
- Submissão de projeto de pesquisa ao órgão competente, pleiteando recursos financeiros para aquisição de materiais;
- Submissão de dois artigos científicos;
- 
Submissão de trabalho para o Seminário de Pesquisa da Estácio de 2018.2.

VIABILIDADE ECONÔMICA

Os materiais necessários ao projeto serão adquiridos com 
recursos próprios, caso não seja atendido o projeto de pesquisa a ser submetido a órgão de fomento. 
A fabricação de CP e os ensaios de perda de massa serão realizados 
nas instalações da UNESA Praça XI. Caso isto não seja possível, os CP serão produzidos com apoio de instituições congêneres. 
A realização dos demais ensaios será 
solicitada ao IME e UERJ.		REFERÊNCIAS		[1] GENTIL, V. Corrosão – 4a Edição, Ed. LTC, Rio de Janeiro, 2003.	[2] ADAMIAN, R. Novos materiais. Tecnologia e aspectos 
econômicos. Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ, 2008.
[3] DA COSTA E SILVA, A. L. V.; MEI, P. R. Aços e Ligas Especiais, 3a ed revista e ampliada,editora Edgard Blucher, 
2010.
[4] RAJA P. B.; SETHURAMAN, M. G. Materials Letters, 62, p. 113-116, 2008.
[5] MANIER, F.B., DA SILVA, R. R. de C. M. As formulações inibidoras de corrosão e o 
meio ambiente. Engevista, 6 (3), p. 106-12, 2004.
[6] MANIER, F.B. Inibidores de corrosão na indústria de petróleo: ontem, hoje e amanhã, Anais: 50 Congresso Latino-
Americano de Hidrocarbonetos – CONEXPO-ARPEL-96, Rio de Janeiro, 1996.	[7] SASTRI, V. S. Green Corrosion Inhibitors: Theory and Practice, First Edition. 2011 John 
Wiley & Sons, Inc. Published 2011 by John Wiley & Sons, Inc.
[8] ROCHA, J. C.; PONCIANO, J. A.C.G.; D'ELIA, E.; CRUZ, A. P. G. ; CABRAL, L. M.; TORRES, A.G.; MONTEIRO, 
M. V. International Journal of Electrochemical Science, 7, p. 11941- 11956, 2012.	[9] D’ELIA E.; SÁ, C. F. de; AMADO, R. S. Anais do INTERCORR, CD-ROM, Fortaleza, 
2010.
[10] SÁ, C. F. Extratos de mate verde e carqueja como inibidores de corrosão do aço-carbono 1020 em meio de ácido clorídrico. Dissertação-Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - UFRJ, Programa de Pós-Graduação em Química – IQ, 2010.
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Descrição do Plano de Trabalho
SÍNTESE DE HIDROXIAPATITA PELO MÉTODO DE PRECIPITAÇÃO A PARTIR DE ESCAMAS DE PIRARUCU		I – Introdução:	A hidroxiapatita (HA) é um dos compostos da 
família de fosfatos de cálcio, cuja fórmula molecular é Ca(P04)6(OH)2) e , nos últimos anos,  tem sido objeto de intensas investigações como material de implante, como 
sistema de cobertura para superfícies de estruturas metálicas, como catalisador, suporte para catalisadores, fertilizantes, e no tratamento de água. Esta diversidade de 
aplicações à torna objeto de inúmeras pesquisas seja no desenvolvimento de novos materiais ou na melhoria da tecnologia da sua fabricação.
Portanto, a requisição 
comercial de Hidroxiapatita está aumentando dia a dia. Diversos métodos foram adotados por diferentes pesquisadores para a síntese de pós HAp usando hidrotermia, 
precipitação química, preparação de combustão, politripilisografia e processo sol-gel, etc. Tais experimentos estão indo para produzir o pó de Hidroxiapatita de diferentes 
fontes naturais de uma maneira econômica e em grande quantidade.
O interesse principal na síntese de hidroxiapatitas não é somente controlar sua estequiometria, mas 
também controlar a características de forma, tamanho e aglomeração das suas partículas, pois foi demonstrado que muitas das suas aplicações dependem principalmente 
destas características texturais e dos parâmetros de síntese, tais como pH, temperatura, envelhecimento e o precursor utilizado. O controle sobre a microestrutura dos 
pós é um grande desafio dos métodos de síntese, pois se sabe que com o controle da nucleação e do crescimento do cristal, é possível obter produtos com uniformidade 
de tamanho e forma de partículas.
Na etapa inicial de síntese, diversos precursores de cálcio, podem ser utilizados, tanto os de origem sintética, tais como: CaCl2, 
Ca(CO3)2 e Ca(NO3)2, quanto os de origem natural: ostras, cascas de ovos de galinha, cascas de ovos de avestruz, osso de boi e, recentemente, em 2016, ocorreu uma 
publicação relatando o uso de escamas de pirarucu.
Recentemente, os biomateriais originários de subprodutos da indústria pesqueira constituem uma nova área 
emergente de pesquisas. Tal fato é atribuído à extensa gama de materiais extraídos destes insumos como, por exemplo, biocerâmicas, polissacarídeos, enzimas, 
peptídeos, lipídeos e toxinas, que podem ser amplamente utilizados em aplicações biológicas e biomédicas. Dentre os resíduos pesqueiros, os ossos e as escamas dos 
peixes podem ser utilizados como uma fonte barata para a produção de fosfatos de cálcio. Existem vários tipos de sais de fosfato de cálcio, que estão presentes em 
escamas de peixes devido à sua resposta biológica extrema em ambiente fisiológico, já que as escamas têm como uma de suas principais funções à de proteção.
Para 
fazer o beneficiamento do pirarucu são utilizadas apenas as mantas do pescado, o restante como carcaças, vísceras, nadadeiras, escamas e couro são tratados como 
resíduos descartados na natureza, sobrecarregando os rios com resíduos que nem sempre são consumidos pela fauna local.
O uso de subprodutos da indústria leva à 
obtenção de um produto final com um menor custo, já que a matéria prima é material descartado, e também auxilia o meio ambiente, diminuindo a sua contaminação, 
visto que, segundo o Ministério da Agricultura, 500 milhões de toneladas de pirarucu são consumidas por ano no Brasil.
Este projeto sugere a utilização de escamas de 
pirarucu como fontes fornecedoras de cálcio para a síntese de hidroxiapatita pelo método de precipitação (com controle de pH, temperatura, tempo de envelhecimento 
das soluções, etc.), conjugada ao tratamento térmico dos produtos precipitados no meio aquoso. 
O objetivo será verificar a viabilidade do uso das escamas de pirarucu 
como fontes fornecedoras de Cálcio.
A pesquisa sobre a síntese de hidroxiapatita se iniciou em 2011 com o estudo da viabilidade termodinâmica do processo e, 
posteriormente, a análise das reações químicas para a transformação da casca de ovo em um precursor de íons cálcio. Este estudo gerou a primeira patente da 
Universidade Estácio de Sá.
O estudo da hidroxiapatita vem sendo desenvolvido com auxílio de fomento da FAPERJ, na modalidade APQ1, ao longo de 2014 e 2015, e já 
demonstrou resultados de obtenção de 100 % de hidroxiapatita a partir de cascas de ovos de galinha pelo o método sol-gel.		II – Objetivos: 		1)	Realizar o estudo da 
síntese de hidroxiapatita, utilizando escamas de pirarucu para a produção do precursor Ca(OH)2 ;

2)	Examinar a influência do precursor nas propriedades texturais do 
produto obtido;

3)	Verificação da influência do precursor sobre a cristalinidade do produto; 

4)	Caracterizar morfologicamente os pós sintetizados de hidroxipatita, 
utilizando técnicas de microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia eletrônica de transmissão (MET), difração de raios-X (DR-X), energia dispersiva de 
espectroscopia de raios-X (EDS) e Análise termogravimétrica (ATG).		III – Metodologia:		Será escolhida a melhor rota de síntese, que será adotada para a obtenção e 
caracterização de hidroxiapatita:
1)	Estudo da fragmentação e dissolução das escamas de pirarucu.
2) 	Síntese do composto hidroxiapatita pelo método de precipitação 
com o uso das escamas de pirarucu;
2)	Separação e secagem do precipitado do meio reacional;
3)	Tratamentos térmicos do precipitado em diferentes 
temperaturas;
4)	Caracterização dos pós obtidos a partir de DR-X; MEV, MET, EDS, ATG. e medição de tamanho de partícula;
5)	A partir dos resultados das 
caracterizações realizadas, poderão vir a ser feitas alterações nos parâmetros reacionais e nas condições dos tratamentos térmicos.
Descrição dos procedimentos de 
síntese 
1ª etapa - As escamas de peixe serão coletadas e lavadas completamente em água corrente e sabão.
2ª etapa - Em seguida, essas escamas serão inicialmente 
desproteinadas externamente com uma solução de HCl1 mol/L durante 24 h à temperatura ambiente. 
3ª etapa - A solução de ácidos será decantada e as escamas de 
peixesjá desproteinizadas serão lavadas cuidadosamente com água destilada por diversas vezes.
4ª etapa - As proteínas remanescentes das escamas de peixe foram 
então tratadas com uma solução de NaOH 1 mol/L e posteriormente secas a 40ºC por 3h. 
5ª etapa - Após a secagem o produto obtido será calcinado em temperaturas 
de 600, 800 e 1000º C .
6ª etapa - As amostras serão caracterizadas por quatro métodos de análise: Difração de Raios X (DRX), que será realizada para obter a 
caracterização cristalográfica de sólidos; Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), objetivando a caracterização da morfologia das partículas, onde também será 
realizado análises de Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS), para identificar os elementos químicos presentes e, consequentemente, o mineral obtido e a 
Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) para realizar análises morfológicas, caracterização de precipitados e determinação de parâmetros de rede.

V - Resultados 
Esperados:

Ao final do projeto são esperados os seguintes resultados:
1)	Consolidação da rota de síntese de hidroxiapatita com o uso de escamas de pirarucu como 
precursor, com a obtenção de precipitados que apresentem hidroxiapatita pura;
2)	Verificação da influência do tipo de precursor nas propriedades texturais do material 
obtido;
3)	Obtenção de pós de hidroxiapatita de alta pureza.
Outras metas importantes são a formação de recursos humanos, dentro do tema proposto pelo projeto, 
com a inserção de alunos de graduação (iniciação científica) e de mestrado e a publicação de trabalhos em congressos.		VI – Viabilidade econômica- financeira:		Para 
dar continuidade a realização deste trabalho será necessária a utilização de equipamentos, reagentes e de técnicas de análise para a avaliação da estrutura cristalina e da 
morfologia dos produtos obtidos. Os insumos e equipamentos já foram comprados através da verba proveniente do fomento do projeto APQ1 da FAPERJ, assim como o 
pagamento das análises realizadas.
Está em andamento no momento a elaboração de um acordo de cooperação entre este grupo de pesquisa e a Indústria Nova Kaeru 
Indústria de Couros, que vem demonstrando interesse em formar uma parceria para execução desse projeto.
O projeto tem um caráter multidisciplinar e envolverá como 
parceiros, professores que atuam em outros cursos da Universidade Estácio de Sá (Dr. Francisco de Moura - Farmácia) e em outras Instituições de Ensino e Pesquisa (Dr. 
José Brant de Campos – UERJ) e o próprio Dr. Francisco de Moura que também é professor e pesquisador na PUC.	As medidas de difração de raios-x serão realizadas no 
Laboratório de Cristalografia e Difração de Raios-x do CBPF (www.cbpf.br/~raiox) que possui a infraestrutura adequada para as medidas e para a análise dos resultados 
obtidos.
As análises por Microscopia Eletrônica de Transmissão serão realizadas no departamento de Engenharia de materiais da PUC/RJ, no Laboratório de Microscopia 
Eletrônica que tem uma infraestrutura para análises por microscopia eletrônica de varredura e transmissão, análises qualitativa e quantitativa elementar através de 
sistemas de EDS, além de dispor de softwares para processamento e análise digital de imagens.
Na PUC/RJ serão realizadas também, as análises termodiferenciais e 
termogravimétricas (ATD e ATG).
As análises de Microscopia Eletrônica de Varredura serão feitas no Laboratório Multiusuário de Nanofabricaçao e Caracterizaçao de 
Nanomateriais, NANOFAB, do Departamento de Engenharia Mecânica da UERJ, com a utilização de um microscópio eletrônico de alta resolução do tipo MEV-FEG.
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Descrição do Plano de Trabalho
TÍTULO: Influência do Carregamento Termomecânico nas Temperaturas de Transformação de Fase de uma liga com Memória de Forma (SMA).

RESUMO: As ligas com 
memória de forma (SMAs) possuem um comportamento termomecânico bastante complexo. Fenômenos como transformação de fase e plasticidade são importantes 
para definir a resposta de uma SMA. Este trabalho apresenta uma investigação experimental do comportamento termomecânico das SMAs. A resposta de fios com 
memória de forma é analisada a relação entre a alteração da temperatura de transformação de fase em função do carregamento de uma SMA. Utilizando de testes 
cíclicos ( 50 ciclos) de carregamento com cargas de 2.5 kN e 2.6 kN na fase elástica e 2.9 kN e 3.0 kN na fase plástica, a temperatura de 60º C e uma taxa baixa de 
carregamento (f = 0,0028Hz). A estabilização da resposta do material também é analisada considerando diferentes carregamentos. A transformação austenita-martensita 
e a transformação reversa estão, respectivamente, associadas com a liberação ou absorção de calor. Esse calor latente corresponde a uma determinada faixa de 
temperatura de transformação, que pode ser determinada através da utilização do calorímetro de varredura (DSC, do inglês Differential Scanning 
Calorimeter).

JUSTIFICATIVA DO TEMA: As ligas com memória de forma (SMAs) começaram a ser estudadas na década de 1930, porém somente em 1962, o Laboratório 
Naval dos Estados Unidos (NOL - U.S. Naval Ordenance Laboratory) descobriu o fenômeno do efeito de memória de forma em uma liga de NiTi, que passou a ser chamada 
de Nitinol em homenagem a esse laboratório. A partir daí, várias aplicações industriais foram estabelecidas em áreas como aeronáutica, medicina e robótica. Alguns 
exemplos incluem dispositivos de controle da vibração em estruturas de construção civil, que utilizam a capacidade das ligas de NiTi de dissipar energia através do ciclo de 
histerese que ocorre durante a transformação de fase. Dentre os complexos fenômenos do comportamento das SMAs essa pesquisa vai abordar a interferência do 
carregamento termomecânico nas temperaturas de transformação de fase do material. A pesquisa é relevante pois trata-se de uma material relativamente novo, com 
várias aplicações mecânicas, que está submetido a carregamento cíclico em diferentes condições de carga.

OBJETIVO: Verificar a influência do carregamento 
termomecânico nas temperaturas de transformação de fase do material, realizando testes cíclicos de carregamento em cargas prescritas que aumentam 
progressivamente da região elástica para a região plástica do material. Após ensaios de carregamento até a ruptura, definindo as cargas de 2.5 kN e 2.6 kN, no regime 
elástico, 2.9 kN e 3.0 kN no regime plástico. São realizados testes experimentais em fios de SMAs, 50 ciclos em cada carregamento, com temperatura de 60ºC e é usada 
uma taxa de carregamento baixa, simulando a condição quasi-estática de carregamento, correspondente a frequência de f = 0,0028 Hz. Nestas condições deseja-se 
estudar fenômenos como a estabilização do material, a competição entre taxa de carregamento e a convecção térmica, e efeitos da plasticidade nas temperaturas de 
transformação de fase do material. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O comportamento termomecânico das SMAs apresenta uma forte dependência de diversos fatores 
como variação da temperatura e a taxa de carregamento (Lagoudas, 2008). Mukherjee et al. (1985) foram provavelmente os primeiros a observarem essa correlação. 
Shaw & Kyriakides (1995) realizaram testes experimentais em fios submetidos a diferentes taxas de carregamento, em diferentes temperaturas e ambientes, verificando 
os efeitos do acoplamento termomecânico na evolução da temperatura. Lin et al. (1996) também investigaram a influência da taxa de carregamento em fios de SMA. 
Tobushi et al. (1999) estudaram a influência da taxa de carregamento no comportamento superelástico em testes de tração, avaliando o efeito nas propriedades 
mecânicas. A assimetria tração-compressão do comportamento termomecânico de SMAs é outro tema que vem demonstrando ser de grande importância, sendo objeto 
de várias pesquisas. Jiang & Zhang (2012), Choi et al. (2005) e Nemat-Nasser & Guo (2006) trataram o efeito da taxa de carregamento em testes de compressão. A 
Universidade de Metz, na França, no seu laboratório LEM3 (Laboratoire d'étude des microstructures et de mecânique des matériaux), desenvolveu um novo dispositivo 
experimental para testes multi-axiais de caracterização. A partir desse dispositivo, foram realizados testes de superelasticidade na temperatura constante de 90°C e testes 
de reorientação (ciclo térmico), com a temperatura variando de 120°C a -60°C, verificando qual deformação máxima é alcançada na tração, na compressão e na 
transformação martensítica (ECHCHORFI et al., 2010). Com o intuito de aprofundar o conhecimento das SMAs, a Fundação Européia de Ciências (European Science 
Foundation) criou o grupo de pesquisas “Roundrobin SMAs Modelling” formado por equipes de pesquisas de diferentes universidades. O ESF S3T EUROCORES foi 
concebido com o objetivo de comparar capacidades de vários modelos de SMAs para simular respostas funcionais para aplicação em estruturas inteligentes de 
engenharia. Cinco diferentes testes experimentais foram realizados: testes de tensão-deformação a temperatura constante, testes de recuperação (ciclo térmico) em 
diferentes tensões, torção em temperatura constante, testes combinados de tensão-torção e comparados com simulações matemáticas propostas pelos pesquisadores 
(SITTNER & SEDLAK, 2010). Os efeitos da taxa de carregamento, do nível de carga e da temperatura na deformação cíclica das SMAs foram investigados de várias 
maneiras onde se destacam as seguintes referências: Strnadel et al. (1995), Liu et al. (1999), Sehitoglu et al. (2001), Gall & Maier (2002), Eggler et al. (2004), Nemat-
Nasser & Guo (2006), Zhang et al. (2008), Dayananda & Subba (2008) e Wang et al. (2010). Predki et al. (2006) investigaram a dissipação e a fadiga em testes cíclicos. 
Kang et al. (2009 e 2012) realizaram testes uniaxiais em condições de tensão controlada. Em suas pesquisas de carregamento cíclico, chamou o fenômeno observado de 
transformação ratchetting, sendo causado principalmente pela transformação cíclica entre as fases austenita e martensita. Durante o carregamento cíclico a tensão 
controlada, a deformação residual e o pico de tensão se acumulam de forma progressiva. Esse fenômeno tem sua origem no acúmulo da martensita não reversível e na 
deformação plástica da fase martensítica. Ratchetting é um tipo especial de deformação que ocorre em materiais sujeitos a carregamentos cíclicos. Muitos experimentos 
são realizados em condições nas quais a tensão máxima de teste é menor do que a tensão de escoamento. Mckelvey & Ritchie (2001) observaram que a plasticidade da 
fase martensítica dificulta a transformação reversa durante o descarregamento. Nota-se uma redução da energia dissipada durante o ciclo de carregamento. Esse 
fenômeno pode ser considerado como fadiga funcional de uma liga de memória de forma. Porém até o momento não foram estudas as influencias do carregamento 
plástico nas temperaturas de transformação de fase deste material. 

METODOLOGIA: A metodologia contempla uma série de ensaios experimentais que serão 
realizados no laboratório MECANON da COPPE/UFRJ, a saber: → Ensaios de tração até a ruptura; → Testes cíclicos, 50 ciclos à temperatura de 60 ºC; → Colher a amostra 
com a utilização do disco de corte diamantado e a máquina ISOMET; → Realizar os testes com calorímetro de varredura (DSC, Differential Scanning Calorimeter). Esse 
ensaios utilizarão uma máquina de teste universal servo hidráulica da marca INSTRON e o Calorímetro. Os testes de tração são realizados em uma máquina de teste 
universal INSTRON, com garras pneumáticas, célula de carga de 5 kN, 0,001 mm de resolução de posição e 0,01 mm de precisão da posição e com extensômetro acoplado 
ao fio por meio de fixadores elásticos. Para os ensaios de pseudoelasticidade com variação de temperatura é utilizada uma servo hidráulica MTS, com célula de carga de 
5kN, com os mesmos parâmetros de resolução e precisão do equipamento anterior, equipada com forno de temperatura controlada. A análise dos parâmetros de teste é 
realizada através do programa Task Work 4. Para o levantamento das temperaturas de transformação de fase é utilizado o DSC modelo 200 F3 Maia fabricado pela 
NETZSCH. 

VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA*: Essa pesquisa é viável economicamente pois utilizará os equipamentos do laboratório da Mecânica não -linear - 
MECANON da UFRJ/COPPE. O material de SMA pertence ao coordenador do projeto e foi adquirido durante seus estudos de doutorado. Tendo em vista a crescente 
aplicação de materiais inteligentes como materiais de engenharia e também, no campo da medicina, pois as ligas de SMAs apresentam, entre outras características, a 
biocompatibilidade que é a capacidade de um material permanecer biologicamente inativo durante o seu período funcional dentro de um ser vivo. Para reduzir o tempo 
de internação do paciente existe a tendência de realizarem-se procedimentos cirúrgicos menos invasivos, que utilizam esse material no ferramental. É de interesse o 
estudo desse material nas diversas condições de trabalho.
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PROJETO: Escoamentos em microescala: análise teórica, simulações numérica e experimental

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
A proposta do projeto intitulado "Escoamentos em microescala: análise teórica, simulações numérica e experimental" representa a continuidade de 
trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos pela autora desta proposta desde 2000. 
O entendimento do fenômeno de troca térmica em microcanais não está se iniciando 
neste momento, mas faz parte de um continuado compromisso com o avanço tecnológico e científico, e constitui-se em uma linha de pesquisa consolidada desta 
proponente. Iniciada durante o doutoramento na COPPE, teve continuidade na Universidade de Miami, posteriormente na UERJ, mais recentemente em parceria com o 
Inmetro. Desde 2016, a investigação científica da transferência de calor e caracterização de escoamentos em escala micrométrica tem sido objeto de pesquisa viabilizado 
pela UNESA, com auxilio financeiro concedido pela em 2016 e 2017. Como resultados dos apoios recebidos pela UNESA nos últimos dois anos, evidenciamos a criação de 
grupo de pesquisa do CNPq, envolvendo a participação de pesquisadores da UNESA, COPPE, Inmetro e UERJ, a publicação de sete artigos técnico-científicos em 
conferencias internacionais, oito resumos no V Congresso Internacional do Nucleas, orientação de onze alunos de iniciação científica distribuídos em seis projetos 
aprovados além da orientação de vinte trabalhos de conclusão de curso. 

Microdispositivos vêm sendo progressivamente utilizados na separação celular, e tem 
comprovadamente se afirmado como ferramenta poderosa para o diagnóstico de doenças e outras aplicações em biologia celular. O diagnóstico rápido e preciso permite 
detectar com exatidão uma doença ainda que em seu estágio inicial. De fato, o correto diagnóstico aumenta o êxito no sucesso no tratamento de doenças, e o uso de 
microdispositivos como ferramenta de diagnóstico vem apresentando crescimento exponencial na última década devido aos excelentes resultados. Entre as principais 
justificativas para o aumento da utilização de microdispositivos na Medicina moderna, destacam-se a necessidade de acelerar decisões terapêuticas e de substituir 
procedimentos laboratoriais complexos e caros, Rosendahl, et al. (2016 e 2017). Os novos procedimentos propostos nos estudos em andamento necessitam de menor 
quantidade de material para compor uma amostra quando comparada aos métodos tradicionais. Entre as barreiras mais significativas para o desenvolvimento de 
sistemas menores, mais velozes, e com maior grau de confiabilidade está o entendimento dos fenômenos microfluídicos, como apontam os estudos Kakaç e Avelino 
(2001) e Kakaç (2010). É preciso levar em conta a capacitação e fixação de recursos humanos no país, a pesquisa e desenvolvimento em áreas mobilizadoras e adequações 
de políticas às características nacionais. Ainda que a redução dos custos de operação e fabricação de microsseparadores para diagnóstico de doenças específicas venham 
a atender a sua utilização em laboratórios, não há pretensão que a escala industrial seja atendida nesse cenário (SisNANO, 2016). Por essa razão algum estudo sobre as 
características do fluido é requisito importante, considerando que este fluido fornecem informações importantíssimas sobre as condições do escoamento, como apontado 
no estudo de Rosendahl et al. (2016 e 2017) e Avelino (1998, 2000, 2004). 

A fabricação dos microdispositivos, presentes na literatura, é feita, entre outros modos por 
meio de polímeros, como por exemplo, polidimetilsiloxano (PDMS). Este polímero, para sua utilização, necessita de um ambiente especifico para sua manipulação e um 
alto custo no momento de selagem entre a tampa de vidro e a base confeccionada com o PDMS, onde os microsseparadores se encontram, fazendo uso de plasma de 
oxigênio. Em contrapartida, os equipamentos necessários para a fabricação de microdispositivos fabricados em UA (uretana-acrilato) são de fácil aquisição e manuseio. De 
fato, o custo de aquisição de equipamentos para a fabricação dos microdispositivos em PDMS torna o processo economicamente inviável para utilização na caracterização 
de escoamentos enquanto a UA torna esse processo adequado a esse segmento de mercado brasileiro. 

Além da sofisticação das instalações necessárias para a 
fabricação do microdispositivo mencionado, a aquisição do polímero também é um fator determinante para a escolha do processo produtivo. No caso o Brasil, a 
fabricação em PDMS depende da importação desse material, enquanto a fabricação em UA se faz mais viável e de fácil aquisição.

OBJETIVOS
Neste contexto, o 
presente trabalho tem como objetivo projetar, fabricar, caracterizar e experimentar um microsseparador confeccionado em dois diferentes polímeros: 
polidimetilpolisiloxano conhecido popularmente por PDMS e uretana acrilato, que estará baseado no Efeito Zweifach-Fung. Também conhecido como Lei da Bifurcação, 
esse fenômeno leva em conta os parâmetros geométricos e características de escoamentos nos canais de dimensão micrométrica. Experimentos realizados com micro-Piv 
fornecerão o perfil de velocidade, balanço de massa, microsseparação de fluidos e de plasma. Os resultados experimentais deverão contribuir para melhor entendimento 
de fenômenos fluidos ainda desconhecidos, além da elaboração, proposição de validação de modelo teórico que será também implementado numericamente. O método 
de solução numérica utiliza a Técnica da Transformada Integral Generalizada (GITT), resultando em um sistema de equações diferenciais parciais transientes e 
unidimensionais acopladas pelas condições de contorno. Os resultados da análise teórica serão retratados numericamente, quando será realizada a formulação dos 
problemas em microseparadores. No contexto do presente estudo, a proposta de pesquisa está estruturada em três abordagens metodológicas distintas: A) análise 
teórica, B) simulação numérica e C) simulação experimental do escoamento em microescala.

METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS
A) 
Adequação Metodológica da Análise Teórica: 
A metodologia do projeto dimensional do microsseparador é a Lei da Bifurcação, seus conceitos fundamentais, hipóteses e 
requisitos mínimos servirão de base para a definição dos principais parâmetros de projeto, como por exemplo o requisito entre as vazões, que deve ser superior a 2,5:1 
(Sung Yang, et al, 2006) (Siddhartha Tripathi, 2013) (Zoltán Fekete, et al., 2011), para garantir o resultado desejável na separação. O comprimento do canal de saída do 
plasma (bifurcação menor) será calculado levando em consideração largura, comprimento e altura dos canais bifurcados para encontrar a relação entre as vazões. Para o 
dimensionamento do microsseparador – especificação das dimensões físicas dos capilares – a metodologia da analogia elétrico-hidráulica será adotada. 		B) Adequação 
Metodológica da Simulação Experimental: 
Como desdobramento natural da pesquisa realizada na UNESA, no ano de 2017, e em continuidade a pesquisa realizada pela 
proponente desde 2000, um dos objetivos deste trabalho é aprimorar o desenvolvimento do dispositivo construído no ano de 2017 de uma plataforma de testes para 
realização de ensaios em microdispositivos sob condições controladas. O experimento para verificar se a relação entre as vazões dos canais bifurcados necessita verificar 
as relações geométricas, verificar o comprimento da saída do plasma para que a relação entre as vazões atenda valores menores que os mencionado na literatura 
(Siddhartha Tripathi, 2013), (Zoltán Fekete, et al., 2011). Pretende-se fabricar o microdispositivo em PDMS e em uretana. O dispositivo desenvolvido deve oferecer: 1) 
possibilidade de realização de troca fácil e rápida dos corpos de prova; 2) visualização do corpo de prova durante o procedimento experimental; 3) repetibilidade dos 
experimentos; 4) controle das condições do experimento e 5) sistema de aquisição de dados automático para todas grandezas medidas. 

C) Adequação Metodológica da 
Simulação Numérica: 
As hipóteses adotadas para a simulação numérica serão: Fluido Newtoniano e incompressível, Escoamento laminar, Regime permanente, 
Propriedades constantes e Condições de não-deslizamento junto as paredes. A abordagem numérica consiste na continuidade do trabalho da autora no projeto apoiado 
pela UNESA em 2017 e em parceria com a COPPE e a UERJ, que resultou no trabalho internacional, merecedor do prêmio ASME: Hartnett Irvine 2010, por sua 
contribuição científica na simulação numérica de transferência de calor em microescala. A metodologia de solução adotada para a simulação numérica se fundamenta na 
Solução híbrida via GITT. Nas últimas duas décadas o método da transformada integral clássica (CITT Classical Integral Transform Technique) (OZISIK, 1993) para solução 
analítica de equações diferenciais parciais foi progressivamente generalizado com uma abordagem híbrida numérico-analítica (Cotta (1993), Cotta & Mikhailov (1997)). 
Em continuidade a simulação numérica do microseparador proposto, o artigo intitulado "pressure drop calculation for single phase liquid flows in rectangular bifurcated 
microchannels" foi publicado nos Anais do CONEM 2016, no âmbito do programa de Pesquisa Produtividade oferecido pela UNESA. 

INDICAÇÃO DAS ETAPAS:
1: 
Atualização e Análise da Bibliográfica De: 2/2018 à 1/2019	2: Manuscritos e Documentação – Publicação e Relatórios De: 2/2018 à 1/2019	3: Especificação dos 
Parâmetros Característicos De: 3/2018 à 4/2018
4: Plano e preparação do Aparato Experimental De: 3/2018 à 5/2018
5: Simulação Numérica De: 4/2018 à 5/2018
6: 
Experimentos que caracterizam o fenômeno microfluídico De: 4/2018 à 6/2018
7: Redução e tratamento de dados experimentais De: 4/2018 à 7/2018
8: Proposição de 
formulação teórica do fenômeno De: 5/2018 à 7/2018
9: Análise dos resultados experimentais De: 5/2018 à 10/2018
10: Realização de análises complementares De: 
7/2018 à 12/2018
11: Submissão para congressos ou revistas De: 4/2018 à 8/2018
12: Validação da formulação teórica proposta De: 8/2018 à 10/2018
13: Validação de 
toda a teoria De: 10/2018 à 12/2018	14: Manuscritos – Relatório Final De: 12/2018 à 1/2019	15: Proposição e projeção de futuras pesquisas De: 12/2018 à 
1/2019

RESULTADOS ESPERADOS
Resultados Experimentais: 
Um dos resultados esperados neste trabalho é construir um microdispositivo capaz de microsseparar o 
fluido com a fabricação de microdispositivos utilizando os polímeros UA e PDMS, aprimorando a plataforma de testes desenvolvida em 2017, com apoio da UNESA. 



Resultados Teóricos: 
Além de verificar a proporção entre as vazões dos canais bifurcados proposta na literatura, com auxílio do micro-piv, obter o balanço de massa e 
melhorar o sistema de equações diferenciais ordinárias não lineares para o potencial transformado, desenvolvido em 2017. O sistema de equações diferenciais ordinárias 
rígidas pode ser resolvido numericamente e a fórmula da inversa pode ser aplicada para a obtenção do potencial original. 

Resultados da Simulação Numérica: 
Validar 
numericamente os valores de balanço de massa obtidos na com o micro-piv, para aplicação da GITT na classe de problemas microfluídicos considerando a transformação 
parcial, aplicada às variáveis espaciais menos uma. A aplicação da decomposição de domínios na GITT para uma mesma região física não foi encontrada na literatura, 
permitindo evolução e contribuição neste aspecto do desenvolvimento do método.

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
O projeto consiste na continuidade das 
atividades desde a última década. São parceiros desse projeto o Inmetro, UERJ, COPPE/UFRJ e a Universidade de Miami. Resultados consolidados disponíveis na literatura 
clássica internacional indicam a viabilidade técnica na temática proposta. Do ponto de vista financeiro o baixo risco é evidenciado considerando que o as instalações estão 
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Cronograma:
1: Atualização e Análise da Bibliográfica De: 2/2018 à 1/2019	2: Manuscritos e Documentação – Publicação e Relatórios De: 2/2018 à 1/2019	3: Especificação dos 
Parâmetros Característicos De: 3/2018 à 4/2018
4: Plano e preparação do Aparato Experimental De: 3/2018 à 5/2018
5: Simulação Numérica De: 4/2018 à 5/2018
6: 
Experimentos que caracterizam o fenômeno microfluídico De: 4/2018 à 6/2018
7: Redução e tratamento de dados experimentais De: 4/2018 à 7/2018
8: Proposição de 
formulação teórica do fenômeno De: 5/2018 à 7/2018
9: Análise dos resultados experimentais De: 5/2018 à 10/2018
10: Realização de análises complementares De: 
7/2018 à 12/2018
11: Submissão para congressos ou revistas De: 4/2018 à 8/2018
12: Validação da formulação teórica proposta De: 8/2018 à 10/2018
13: Validação de 
toda a teoria De: 10/2018 à 12/2018	14: Manuscritos – Relatório Final De: 12/2018 à 1/2019	15: Proposição e projeção de futuras pesquisas De: 12/2018 à 1/2019

à disposição e vêm sendo utilizadas continuamente. O entendimento de fenômenos em microescala constitui uma linha de pesquisa consolidada e representa o 
continuado compromisso com o avanço tecnológico e científico da autora proponente deste projeto.
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PROJETO: Desenvolvimento de processo não convencional de produção de Bioetanol em biorreator assistido por campo eletromagnético. Análise da 
viabilidade técnica e econômica do processo.

Descrição do Plano de Trabalho
Desenvolvimento de processo não convencional de produção de Bioetanol em biorreator assistido por campo eletromagnético. Análise da viabilidade técnica e econômica 
do processo.

Introdução
A nível mundial, verifica-se um crescente interesse científico e industrial na busca de novas fontes de energias que diminuam a dependência 
dos combustíveis fósseis, que evitem ou minimizem as emissões atmosféricas e que além disto, possam atender às presentes e futuras demandas sociais e econômicas. 
Neste sentido, a análise e o desenvolvimento de novos processos, que compreendam a aplicação de tecnologias alternativas, com características sustentáveis e limpas, 
tem dirigido o interesse global para a produção cada vez mais eficiente de biocombustíveis (De Rezende & Pasa, 2017; Elgharbawy et al., 2016; Glisic et al. 
2016).
Podendo ser obtidos a partir de distintos recursos orgânicos renováveis (biomassas) de diversas fontes, os biocombustíveis podem ser definidos como primários e 
secundários. Os primários, são produtos da biomassa natural e não transformada, e os secundários são os transformados, a partir dos primários, e convertidos em outros 
compostos. Por sua vez, os secundários distinguem-se em três tipos de gerações. Neste contexto, atualmente existe uma crítica pertinente em relação aos benefícios 
integrais dos biocombustíveis de primeira geração. Este fato, devido sobretudo a que de maneira geral a sua produção tem gerado impactos negativos nas cadeias 
produtivas de alguns alimentos, além de um alto consumo hídrico como característica da produção agropecuária, assim como também, sua produção tem sido ligada à 
destruição de florestas, devido à expansão das fronteiras agrícolas e à pressão sobre terras aráveis. Por outro lado, as bioenergias de segunda e terceira geração envolvem 
uma mudança na conversão de novas formas de biomassas que excluem as principais dificuldades apontadas. Entre estes novos recursos se destacam a biomassa 
lignocelulósica e os resíduos urbanos e agroindustriais, que não concorrem com as cadeias alimentares, são relativamente abundantes e geralmente de baixo custo (De 
Rezende & Pasa, 2017).
Entre os principais exemplos de bioenergias, podem ser destacadas, o Bioetanol, o Biogás e o Biodiesel. Especificamente o Bioetanol compreende 
os processos de transformação de matérias-primas tais como, a cana-de-açúcar, o milho e a celulose (IEA, 2017). No Brasil, o Bioetanol é obtido a partir da cana-de-
açúcar, no entanto, existe a geração de grandes quantidades de biomassa residual (bagaço e palha) nestas indústrias sucroalcooleiras, que tradicionalmente utilizam este 
resíduo para geração de energia. Porém, com uma baixa eficiência energética (26%), um grande impacto ambiental devido às cinzas produzidas e ainda assim, um grande 
excedente de biomassa permanece disponível (Hoi & Martincigh, 2013). Uma alternativa de utilização deste subproduto é a produção de Bioetanol de segunda geração 
(E2G), a qual ofereceria ainda outros benefícios, tais como, o aproveitamento da cana-de-açúcar e de seus subprodutos e a utilização de matéria-prima já disponível na 
unidade, o que mostra vantagem logística. Além disto, permitiria a produção de álcool durante a entressafra, aumentando a produção sem extensão da área de 
cultivo.
Contudo, para a utilização deste resíduo lignocelulósico na produção eficiente e viável de Bioetanol 2G é preciso o desenvolvimento de novas tecnologias devido 
à complexidade de suas estruturas, aos baixos rendimentos dos processos (químico, bioquímico ou termoquímico) que visam a deslignificação da biomassa para a 
obtenção do açúcar estrutural e aos altos custos de investimentos. Aspectos estes que tem limitado sua implementação, em médias e grandes escalas, requerendo 
estudos adequados e ainda análises particulares para cada país ou região. Acreditando-se que a viabilidade comercial das plantas de Bioetanol 2G, ou seja, a situação 
econômica na qual o custo do Bioetanol de segunda geração atingirá o mesmo patamar que o de primeira, somente será alcançada com esforços específicos em pesquisa 
e desenvolvimento (De Rezende & Pasa, 2017). Desta forma, mostra-se um grande campo para o desenvolvimento de projetos que permitam estabelecer as melhores 
condições e tecnologias no pré-tratamento das biomassas lignocelulósicas, assim como, no estudo de novos processos de transformação bioquímica dos açúcares 
fermentáveis obtidos.
Neste contexto, uma alternativa que pode ser aplicada é a pirólise rápida de bagaço de cana. A pirólise é a transformação térmica de uma matéria 
orgânica em outra de interesse, em uma atmosfera inerte. Esta técnica tem sido aplicada a vários tipos de biomassa, entretanto, há poucos estudos usando a mesma no 
processamento de bagaço de cana, o que permitiria a obtenção de produtos de alto valor agregado (bio-óleo, biocarvão e gases energéticos) (Dewangan et al., 2016). 
Neste bio-óleo, está presente ainda um importante açúcar anidro (levoglucosana) que pode ser empregado como matéria-prima para a produção de Bioetanol. Contudo, 
a fermentação deste açúcar exigiria o estudo de novos microrganismos e processos não tradicionais que sejam capazes de converter a levoglucosana em etanol. Uma vez 
que, a principal via metabólica da levedura comumente empregada neste processo (Saccharomyces cerevisiae) é a glicólise. Neste casos, vários autores apontam para o 
emprego de células modificadas geneticamente ou imobilizadas e a utilização de biorreatores não convencionais. Entre os principais biorreatores não convencionais 
destacam-se os assistidos por campos eletromagnéticos. Nestes equipamentos, alguns estudos demostram que os efeitos físicos nos sistemas biológicos permitem atingir 
altas taxas de crescimento, de estimulação e de produção de metabólitos por processos fermentativos (Alvarez et al., 2016, Hristov e Perez, 2011, Lopes et al., 2012).
No 
entanto, implementar novos processos requer de fatores como, viabilidade técnica, disponibilidade de recursos, materiais, mão-de-obra, e particularmente rentabilidade, 
econômica medida pela capacidade do projeto de gerar lucros. Neste ponto, os estudos de avaliação técnica e econômica, mostram-se indispensáveis; uma vez que, 
permitem prever principalmente os custos de investimento, os custos de produção e os ingressos atribuídos (Jegannathan et al. 2011). Normalmente, estas análises 
compreendem o estudo de diversos fatores como o tipo e a qualidade da matéria prima, as tecnologias envolvidas, a capacidade produtiva, o modo de funcionamento 
(batelada ou contínuo), o custo de capital ou inversão, os preços de vendas do produto final e de subprodutos, entre outros. De modo que, a decisão pela tecnologia mais 
viável depende de vários fatores (Azevedo et al. 2015, Granjo et al., 2017).
Neste contexto, este trabalho tem como principal objetivo o desenvolvimento de um processo 
não convencional de produção de Bioetanol de segunda geração por meio da fermentação em biorreator assistido por campo eletromagnético de açúcares obtidos pela 
transformação pirolítica de biomassa lignocelulósica residual. Além disto, serão realizadas as análises de viabilidade técnica e econômica deste novo processo para a 
produção de Bioetanol.

Objetivos
Desenvolvimento de um processo não convencional de produção de Bioetanol de segunda geração por meio da fermentação em 
biorreator assistido por campo eletromagnético de açúcares obtidos pela transformação pirolítica de biomassa lignocelulósica residual.

Metodologia da 
Pesquisa
Seguindo os objetivos propostos, em uma primeira etapa será realizada a caracterização físico-química do bagaço de cana. Especificamente uma análise 
elemental e termogravimétrica, conjuntamente com a determinação da umidade, do teor de cinzas e da porcentagem de extrativos. Seguidamente serão iniciados os pré-
tratamentos físicos, químicos e termoquímicos da biomassa. Estes visando a diminuição do tamanho da partícula de biomassa, o estudo da cinética de secagem, a 
remoção de metais alcalinos e alcalino terrosos por meio de tratamentos ácidos (Ácidos Nítrico, Sulfúrico e/ou Acético) e por último a conversão termoquímica da 
biomassa em açúcares fermentáveis. Depois, serão realizados ensaios de pirólise rápida da biomassa tratada em um reator industrial e analisada a eficiência de conversão 
nesta escala pela quantificação dos principais compostos obtidos (bio-óleo, biocarvão e gases não condensáveis) e da concentração de levoglucosana. Após a extração da 
levoglucosana, sob o efeito da temperatura, será conduzido um processo de detoxificação por adsorção em carvão ativado visando a separação de possíveis compostos 
fenólicos tóxicos. Posteriormente, a levoglucosana extraída e detoxificada será hidrolisada para a obtenção de glicose. Nesta etapa será avaliada a cinética da hidrólise e 
da obtenção de glicose por HPLC. Paralelamente serão iniciados os testes de manutenção das leveduras e o preparo de inóculo, definindo a composição dos meios sólido 
(manutenção celular) e líquido (inóculo) de leveduras. Estas células serão imobilizadas em suportes tradicionais (Alginato de Cálcio) e em suportes com propriedades 
magnéticas. Neste último caso, serão preparados dos sistemas, avaliando-se o efeito da adição de pó de ferro comercial e magnetita sintética. Após, serão realizados os 
ensaios de fermentação em escala de bancada e em um biorreator de leito fluidizado assistido por campo eletromagnético, usando como substrato glicose comercial e 
levoglucosana hidrolisada. Posteriormente, serão realizadas análises técnica e econômica do novo processo em biorreator de leito fluidizado assistido por campo 
eletromagnético, por meio dos digramas de fluxo, dos balanços de massa e energia relativos às operações unitárias e o dimensionamento dos equipamentos necessários 
no processo. Por último, a análise de investimento da tecnologia proposta será levada a cabo por intermédio de índices e indicadores de viabilidade 
econômica.

Resultados Esperados
Os resultados esperados são:
Estudo dos parâmetros físicos, químicos e biológicos envolvidos com a produção de Bioetanol de 
segunda geração sob efeitos do campo eletromagnético, visando maior eficiência e produtividade no processo.
Desenvolver e otimizar uma nova rota tecnológica para a 
produção de Bioetanol em biorreator assistido por campo eletromagnético, por meio da redução dos custos de matéria prima e do aumento da conversão, eficiência e 
viabilidade do processo.
Contribuir para o desenvolvimento da cadeia produtiva de biocombustíveis através do desenvolvimento de ferramentas integradas de análises 
técnico e econômica que permitam sua aplicação na avaliação e o estudo dos processos de fabricação de bioenergias.
Divulgar os resultados em revistas científicas 
internacionais indexadas e a apresentação de trabalhos em seminários, congressos e outras reuniões científicas.

Viabilidade Técnica e Econômica
Durante a execução 
do projeto se preveem principalmente despesas com a aquisição de reagentes e materiais de consumo. Porém, durante o desenvolvimento, a proposta contará com o 
apoio financeiro de um projeto regional financiado pela FAPERJ em parceria com a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) e de um projeto de Auxílio Básico à 
Pesquisa (APQ 1) da FAPERJ sob coordenação do proponente.
Especificamente, o bagaço da cana de açúcar será doado pela Usina Paraíso, localizada em Campos dos 
Goytacazes (RJ) e as duas cepas de levedura serão cordialmente fornecidas pela Profa. Anna L. O. Façanha (Laboratório de Fisiologia e Bioquímica - UENF).
Em relação aos 
estudos de pirólise e aos ensaios no biorreator não convencional assistido por campos eletromagnético, estes serão realizados em um pirolisador conectado a um 
cromatógrafo a gás integrado ao sistema de espectrômetro de massa, em um reator Auger e em um biorreator assistido por campos eletromagnéticos, respectivamente, 
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Entre as principais etapas de desenvolvimento do trabalho de pesquisa se destacam:
1.	Caracterização físico-química da matéria 
prima. Análise elemental e termogravimétrica, determinação do conteúdo de umidade, do teor de cinzas e da porcentagem de extrativos do bagaço de cana 
(Fevereiro/2018).
2.	Pré-tratamentos físicos da biomassa. Processo de diminuição do tamanho da partícula do bagaço e estudo da cinética de secagem 
(Março/2018).
3.	Pré-tratamentos químicos da biomassa. Processo de tratamento ácido (Ácidos Nítrico, Sulfúrico e/ou Acético) do bagaço para remoção de metais 
alcalinos e alcalino terrosos (Março/2018).
4.	Tratamento termoquímico da biomassa em escala de bancada. Ensaios de pirólise rápida em um pirolisador acoplado ao 
um cromatógrafo gasoso com espectrômetro de massas (Py-CG/MS), avaliando o efeito da temperatura de pirólise. Identificação e quantificação dos principais compostos 
obtidos nos ensaios de pirólise rápida da biomassa tratada (Abril/2018).
5.	Tratamento termoquímico da biomassa em reator industrial. Ensaios de pirólise rápida em um 
reator Auger (Barbender Technologies). Análise da eficiência de conversão termoquímica. Quantificação dos principais compostos obtidos nos ensaios de pirólise rápida 
da biomassa tratada (bio-óleo, biocarvão e gases não condensáveis) e da concentração obtida de açúcares pirolíticos (Maio/2018).
6.	Extração e detoxificação dos 
açúcares pirolíticos (levoglucosana) do bio-óleo. Avaliação do efeito da temperatura de extração. Estudo da adsorção por carvão ativado de compostos fenólicos tóxicos 
(Junho/2018).
7.	Estudo da hidrólise da levoglucosana para a obtenção de glicose. Avaliação da cinética da hidrólise de levoglucosana e análise da glicose por 
cromatografia líquida (HPLC) (Julho/2018).
8.	Manutenção das leveduras e preparo de inóculo. Definição da composição do meio sólido de manutenção celular, 
preparação do inóculo de leveduras e quantificação da concentração inicial de células de S. cerevisiae (Julho/2018).
9.	Preparação dos suportes tradicionais e com 
propriedades magnéticas para a imobilização celular. Formação das partículas de Alginato de Cálcio pela reação do Alginato de Sódio com solução de Cloreto de Cálcio 
(CaCl2). Análise dos efeitos da concentração de CaCl2, no tempo de gelificação e no diâmetro final das partículas do suporte. Preparação do sistema de imobilização 
magnético avaliando-se o efeito da adição de pó de ferro comercial e o emprego de magnetita sintética (Agosto/2018).
10.	Imobilização das células de S. cerevisiae nos 
suportes de Alginato de Cálcio. Análise dos efeitos da concentração celular e do diâmetro final das partículas do suporte na eficiência de imobilização 
(Agosto/2018).
11.	Ensaios de fermentação em escala de bancada. Estudo do processo de produção de etanol pelas células imobilizadas de S. cerevisiae em frascos 
Erlenmeyers usando glicose comercial e levoglucosana hidrolisada (Setembro/2018).
12.	Ensaios de fermentação de etanol em biorreator de leito fluidizado assistido por 
campo eletromagnético. Estudo do processo de produção de etanol pelas células imobilizadas de S. cerevisiae em biorreator não convencional usando como substrato 
glicose comercial e levoglucosana hidrolisada (Outubro-Novembro/2018).
13.	Implementação de ferramentas de análises técnica. Elaboração de digramas de fluxo do 
processo de fermentação de etanol em biorreator de leito fluidizado assistido por campo eletromagnético, bem como, dos balanços de massa e energia relativos às etapas 
e às operações unitárias do processo e ao dimensionamento de equipamentos (Dezembro/2018).
14.	Implementação de ferramentas de análises econômica. Avaliação e 
análise de investimento da tecnologia proposta por intermédio de índices baseados nos preços dos principais equipamentos e de indicadores de viabilidade econômica 
(Janeiro/2019).
15.	Divulgação dos resultados. Submissão de artigos científicos e de projetos de pesquisas a órgãos de fomento ou empresas públicas e privadas (Agosto 
e Outubro/2018).

todos em parceria com o laboratório de Biocombustíveis da UENF.
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PROJETO: Caracterização de Catalisadores de Ni suportados para produção de hidrogênio.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  



Biomassa é toda a matéria orgânica (não fóssil) de origem animal ou vegetal, capaz de ser utilizada como fonte de energia, como por exemplo: resíduos de cana-de-açúcar
 (palha e bagaço), de casca de arroz, de madeira (serragem, cavacos, briquetes), óleos vegetais (biodiesel), gás de esgoto ou gás de aterro (biogás), etc. 


No Brasil, assim como no mundo, há muita fonte de biomassa disponível. A lenha é ainda muito utilizada para a produção de energia porém, a grande desvantagem dessa
 utilização é o desmatamento. O ideal é a utilização de biomassa proveniente de resíduos, tais como: bagaço de cana-de-açúcar, pó de serra, papel já utilizado, galhos e 
folhas decorrentes de poda de árvores em cidades, embalagens de papelão descartadas, cascas de arroz e resíduos de agricultura de uma forma geral, entre outros.


A geração de energia a partir da biomassa é um processo que vem sendo utilizado na substituição de combustíveis fósseis e consequente diminuição da emissão de gases
 danosos para o ambiente. Esse processo de substituição já vem sendo empregado principalmente na Europa, onde cada vez mais atividades e programas vêm sendo 
desenvolvidos estimulados para a produção de energia renovável. Estima-se que a União Europeia em 2020 terá cerca de 25% da energia consumida vindas de biomassa. 
(BRAMMER, 2011). 


A nossa grande dependência por combustíveis fósseis para geração de energia vem causando uma grave crise e sérios problemas ao meio ambiente, isto é, o 
esgotamento de fontes fósseis e emissões poluentes. Atualmente, os Emirados Árabes são os maiores exportadores de petróleo e acredita-se que as demandas de 
petróleo e gás natural só serão suprimidas até o ano de 2042. 


Há um grande aumento da demanda por energia o que pode causar uma grande redução do consumo de combustíveis fósseis, além disso, estes produzem gases tóxicos 
tais como CO2, SO2, NOx, entre outros poluentes causando um aquecimento global e também a chuva ácida. 


Por conta destes problemas a biomassa vem sendo usada como fonte para produção de energia limpa (NI, 2006) já que, o hidrogênio não produz CO2, CO, SO2, VOC, NOx
 e particulados, mas permite a emissão de vapores de água que podem ser considerados não-poluentes perto dos citados (MOMIRLAN, 2002; MOMIRLAN, 2008). 


As vantagens do uso da energia proveniente da biomassa são: (i) é um recurso energético doméstico, (ii) pode ser obtido com baixo ou sem nenhum custo e (iii) é 
considerada uma fonte de carbono neutro já que o CO2 liberado durante sua utilização é capturado da atmosfera durante o crescimento da biomassa via “ciclo fechado 
do carbono”. 


A oxidação parcial é uma rota alternativa bastante atrativa para produção de H2. Na oxidação parcial, os compostos oxigenados reagem com um agente oxidante (O2) em
 quantidade inferior a quantidade estequiométrica exigida para a combustão completa. A oxidação parcial é uma reação exotérmica e, portanto, menos calor deve ser 
fornecido ao sistema reduzindo assim o custo de operação. (BARBARO, 2011) 


A oxidação parcial de compostos oxigenados ocorre de acordo com a fórmula genérica abaixo: 


CnHmOk + 1/2(n-k) O2 → n CO + (m/2) H2 


A desvantagem é que muitas vezes as proporções da mistura de oxigênio e reagente são explosivas e inflamáveis. Apesar disso, a produção de H2 a partir da oxidação 
parcial tem sido estudada, principalmente em álcoois, tais como metanol e etanol. (BARBARO, 2009) 


Os catalisadores de Ni são os mais utilizados na indústria para a maioria dos processos de reforma e oxidação parcial, principalmente pelo baixo custo do Ni. (BARBARO, 
2011) 


Apesar de apresentar alta atividade, o principal problema dos catalisadores a base de Ni é a alta capacidade de produzir depósitos de carbono o que acarreta a 
desativação do catalisador. Para solucionar esse problema serão preparados catalisadores com alto teor de Ni (em torno de 15% em peso). 


Com relação aos suportes, a Al2O3 é um dos mais usados tanto na pesquisa quando na indústria e não somente por sua alta área específica, mas, também pela sua 
capacidade de aumento de produtividade e/ou seletividade através da interação metal-suporte e pelo fenômeno conhecido por spillover. (BARBARO, 2011) 



Objetivos  


Este trabalho visa realizar um estudo sistemático de forma a definir o efeito da natureza do suporte na conversão de etanol a hidrogênio em catalisadores de Ni suportado
 sobre Al2O3, CeO2, La2O3, MgO e ZrO2. 


Pretende-se que as seguintes metas sejam atingidas com a realização deste estudo: 


• Estudar o processo de produção de hidrogênio a partir da reação de oxidação parcial do etanol; 


• E estudar o comportamento de catalisadores de Ni suportados em Al2O3, CeO2, La2O3, MgO e ZrO2 utilizados no processo de produção de hidrogênio buscando-se 
definir qual o catalisador mais apropriado e analisar o efeito desses suportes nas reações. 



Metodologia da pesquisa com indicação das etapas  


a) Preparação dos suportes: Os materiais de partida utilizados para a obtenção dos suportes Al2O3, CeO2, La2O3, MgO e ZrO2 foram bohemita (Sasol), (NH4)2Ce(NO3)6 
(Aldrich), La2O3 (Sigma), Mg(NO3)2.6H2O (Merck) e Zr(OH)4 (MEL Chemicals). A Al2O3 foi obtida a partir da calcinação da bohemita em mufla a 600°C por 6 horas. Os 
suportes CeO2, MgO e ZrO2 foram preparados a partir da calcinação a 800°C por 1 hora em mufla. (taxa de aquecimento de 10ºC/min) 


b) Preparação da Fase Ativa: Os catalisadores foram preparados pelo método da impregnação seca dos suportes com uma solução aquosa de Ni(NO3)2.6H2O 
(Sigma-Aldrich) de modo a se obter um teor metálico em torno de 15% em peso de Ni. 


Em seguida, realizou-se a etapa de secagem a 120°C, por 12 horas, em estufa, e calcinação sob fluxo de ar sintético, a 400°C, por 2 horas (5°C/min). Foram preparados os 
seguintes catalisadores: Ni/γ-Al2O3, Ni/CeO2, Ni/La2O3, Ni/MgO e Ni/ZrO2. 


c) Caracterização dos catalisadores preparados: Uma vez preparados os catalisadores pelos métodos descritos nas etapas (a) e (b), eles serão caracterizados pela técnica:
 -Redução à temperatura programada (TPR) Esta técnica será utilizada para estudar a redutibilidade dos catalisadores, este teste será realizado em uma unidade 
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Cronograma:
Cronograma 
Fevereiro de 2018 - Revisão bibliográfica;
Março de 2018 - Revisão bibliográfica e envio de projeto para órgão de fomento;
Abril de 2018 - Revisão 
bibliográfica e Preparação dos catalisadores;
Maio de 2018 - Revisão bibliográfica e Caracterização dos catalisadores (Parte 1);
Junho de 2018 - Revisão bibliográfica  e 
Caracterização dos suportes (Parte 2), participação em seminário;
Julho de 2018 - Revisão bibliográfica  e Caracterização dos suportes (Parte 3)
Agosto de 2018 - Análises 
dos resultados das Partes 1 e 2;
Setembro de 2018 - Participação do CICAT2018 - XXVI Congresso Ibero-Americano de Catálise; Avaliação Analítica e envio do artigo 
1;	Outubro de 2018 - Análises dos resultados da Parte 3, participação em seminário.	Novembro de 2018 – Participação do CICAT2018 - XXVI Congresso Ibero-Americano 
de Catálise. Avaliação Analítica da Parte 3;	Dezembro de 2018 -  Envio de artigo 2;	Janeiro de 2019 – Conclusão do Projeto realizado.	

multipropósito acoplada a um espectrômetro de massas. A amostra será submetida a um pré-tratamento que consiste em se passar uma corrente gasosa de He, de 
maneira a eliminar qualquer traço de umidade presente na amostra. Logo após, as análises serão realizadas utilizando-se uma mistura gasosa contendo H2/Ar. A faixa de 
temperatura de aquecimento para as análises de TPR será de 25 até 1000ºC. Na unidade multipropósito, a mistura gasosa passará por um controlador de vazão e seguirá 
em direção ao reator de leito fixo. O reator de quartzo em forma de tubo em U será envolvido por um forno cerâmico, controlado por um programador linear de 
temperatura. A taxa de aquecimento será monitorada por um termopar, enquanto que a temperatura do reator é medida por outro termopar, localizado no reator. Toda
 a linha por onde a corrente gasosa passará será mantida aquecida a 120 C, de forma que fosse evitada a formação de produtos condensados. A mistura efluente do 
reator será analisada pelo espectrômetro de massas e as análises de TPR dos catalisadores permitirão obter uma medida quantitativa do cálculo de hidrogênio consumido
 para reduzir o catalisador e identificar as espécies precursoras da fase ativa e observar a redutibilidade de alguns suportes. -Quimissorção de H2 e CO As quimissorções de
 H2 e de CO para os catalisadores, nesse trabalho, serão realizadas no equipamento Micromeritcs ASAP 2010. As amostras serão previamente secas em corrente de He. 
Após a secagem, as amostras serão resfriadas até a temperatura ambiente, onde será iniciada a redução em corrente de H2 puro em temperaturas de no máximo 500oC.
 Tanto a quimissorção de H2 e de CO pelo método estático consistem em injetar pressões conhecidas de H2 e CO, respectivamente na amostra e medir o volume 
adsorvido. Através da técnica de quimissorção de H2 e CO pelo método estático pode-se calcular a quantidade de H2 e CO quimissorvidos pelo catalisador. 





Resultados esperados  


Do ponto de vista tecnológico e da inovação, o estudo pretende desenvolver um novo mecanismo para produção de hidrogênio, partindo-se de tecnologias de reação 
para produção de energia limpa. 


Do ponto de vista científico, pretende-se concluir as análises dos diferentes processos de caracterização de catalisadores de Ni e, então escolher os melhores para a 
catálise heterogênea para produção de energia limpa; Realização de análises de reação superficial à temperatura programada (TPSR) para identificação do mecanismo de
 conversão da biomassa, análise da reação de desidrogenação do cicloexano, que avaliará a superfície metálica do catalisador, além da reação modelo, teste de atividade 
na unidade de reforma, que verificará a taxa de conversão da biomassa e a seletividade ao H2 e ao CO.


Do ponto de vista da formação de recursos humanos, o projeto pretende contar com a colaboração de aluno de iniciação tecnológica, que contribuirá para formação de 
mão de obra especializada na transformação de biomassa, ajudando o país na capacitação de pessoas de nível superior que irão atuar futuramente neste importante 
segmento de pesquisa.





Viabilidade técnica e econômica


O projeto é viável tecnicamente, pois é um projeto que visa produzir energia alternativa, proveniente do etanol utilizando catalisadores à base de Ni, que é um metal não
 nobre. Também possui viabilidade econômica, pois a verba do projeto anterior (2016), aprovado com subsídio do órgão de fomento, permitiu a compra de vários 
reagentes e, além disso, esse projeto ainda será realizado em parceria com a UFF, com o INT e algumas análises deverão ser feitas na COPPE-UFRJ.
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PROJETO: Estudo das características do solo e das formas de húmus como indicadores funcionais do ecossistema em encostas degradadas (Nova 
Friburgo-RJ). 

Cronograma:
Fev-Mar/2018- Definição da metodologia da amostragem e do esforço amostral. Levantamento dos dados a serem coletados em campo.
Mar/2018-Jun/2018- 
Amostragem e análises laboratoriais.
Jan a Out/ 2018- submissão de projeto a órgão de fomento (APQ1)
Mar/2018- submissão de resumo ao 69º Congresso de Botânica 
em Cuiabá.
Jul/2018- submissão de resumo ao IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da Estácio
Ago/2018- Submissão do primeiro artigo 
científico
Mar a Set/2018- Análises laboratoriais e análises de dados.
Out/2018-Jan/2019-submissão do segundo artigo.


Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
	As superfícies que compõem o relevo exercem influência na exposição do material de origem, no sentido do fluxo da água no perfil do solo, na 
intensidade e ocorrência dos processos de erosão e lixiviação (Artur et al. 2014). O relevo, com seus componentes, recebe especial atenção, tendo destacada influência 
sobre a infiltração, movimentação vertical e horizontal de água (Lima et al. 2015). Isto traz alterações nos atributos químicos, físicos e biológicos, do solo  (Gonçalves et al. 
2005, Guerra et al. 2005, Guerra et al. 2007, Souza et al., 2011) e em encostas degradadas, estes perfis se tornam ainda mais relevantes pois nestas áreas os perfis mais 
férteis do solo foram deteriorados. 
Os estudos das áreas em regeneração natural originadas pelos grandes movimentos de massa decorrentes da grande anomalia 
climática de Janeiro de 2011 em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, proporcionou uma oportunidade para estudar a sucessão ecológica primária e avaliar 
os padrões e processos envolvidos com a regeneração natural (Finotti e Antas submetido). Em alguns trechos, as comunidades arbóreas encontram-se em pleno 
desenvolvimento, principalmente nos terços inferiores e medianos das encostas, aonde algumas populações já apresentam indivíduos com porte arbóreo adulto (Finotti 
et al. 2014, Finotti e Antas submetido). No entanto, principalmente nos terços superiores há deficiências nos conteúdos nutricionais do solo que indicam bloqueios para o 
crescimento vegetal (Teixeira et al. 2016). 
Os resultados quanto às características químicas nas encostas já estudadas mostram que diferentes porções da encosta 
tendem a possuir um maior acúmulo desses elementos nas porções mais baixas, tanto na encosta florestada como na área degradada. Isto pode ser explicado como um 
processo natural de lixiviação desses elementos que são direcionados para as porções mais baixas das encostas, se acumulando nestas porções (Selby 1993, Lima et al. 
2015). 
A quantificação de propriedades reflete um solo que reserva elementos que competem entre si gerando permutas por quantidades estequiométricas 
equivalentes de outros íons do mesmo sinal. Essa relação competitiva existe entre os parâmetros Ca, Mg, Al, H e K, usado para calcular a Capacidade de Troca Catiônica 
(C.T.C.) e Saturação em Bases (S.B.) (Santos et al. 2008). Há diferenças entre as áreas florestadas e as degradadas que indicam que o solo das áreas florestadas têm maior 
porcentagem de S.B. em C.T.C equivalente a área degradada, o que indica um solo um pouco mais fértil na área florestada. 
As análises iniciais das formas de húmus 
mostram que as áreas degradadas, principalmente a camadas L, apresentam um maior acúmulo de matéria orgânica que as áreas florestadas (Finotti 2017).   Além disso, 
o maior acúmulo de matéria orgânica neste horizonte holorgânico pode estar sugerindo uma menor eficiência da decomposição nesta área,o que se reflete nos 
parâmetros de fertilidade do solo. Isto pode ser um problema para o desenvolvimento da sucessão ecológica nas áreas degradadas pois indica uma menor disponibilidade 
de nutrientes nesta camada. A análise das outras áreas degradadas e das demais horizontes, bem como as análises químicas de todos estes componentes permitirão 
maiores conclusões.
Para isso, importante se prosseguir com as avaliações do conteúdo nutricional dos solos, principalmente em áreas onde há deficiência no 
crescimento vegetal. Algumas partes da encosta apresentam clara deficiência de crescimento vegetal aonde apenas gramíneas mais agressivas conseguem se 
desenvolver. Estas porções da encosta se encontram principalmente entre os terços médios e superior. Muitas áreas localizadas a 10 metros da área de borda entre o 
deslizamento e as áreas florestadas apresentam intenso crescimento vegetal. Desta forma, é importante intensificar as amostragens nestas áreas para entender as 
propriedades edáficas e ter um quadro mais completo dos processos que envolvem a regeneração natural da área. 
OBJETIVO GERAL
- Dar continuidade ao estudo das 
propriedades físico-químicas do solo e sua importância nos processos de regeneração natural da vegetação.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Analisar as propriedades físico-
químicas do solo em áreas degradadas aonde o solo encontra-se em estágio inicial de regeneração.
- Comparar estes resultados com os já existentes sobre as 
propriedades químicas do solo nas áreas em regeneração já estudadas.
- Dar andamento as atividades de análise de flora e solos no laboratório Pesagro/UFRJ/UNESA. 


MATERIAIS E MÉTODOS
Serão coletadas 12 amostras de solo, de forma aleatória, em cada uma das encostas já monitoradas. Estas amostras serão coletadas em 
segmentos da encosta aonde a vegetação e o solo encontram-se em estado primário de sucessão procurando seguir a mesma lógica das amostragens descritas em 
trabalhos anteriores (Teixeira et al. 2016).
As amostras serão triadas e analisadas quanto aos parâmetros químicos, a saber: pH em água; complexo sortivo (Al, Ca, Mg, 
Al+H, e K); Saturação de bases (SB), P (Mehlich-1); e capacidade de troca catiônica (CTC), de acordo com Embrapa (1997). As análises  de textura do solo (areia, silte e 
argila, g kg-1) serão realizadas por meio do peneiramento seguido pelo método da pipeta (Embrapa, 1997). Para a determinação da densidade das partículas (kg dm-3) 
será utilizado o método do balão volumétrico (EMBRAPA, 1997). A caracterização química do solo será realizada pelas análises: pH em água; complexo sortivo (Al, Ca, Mg, 
Al H, K e Na); P (Mehlich-1); e capacidade de troca catiônica (CTC), de acordo com EMBRAPA (1997). 

RESULTADOS ESPERADOS
- Analisar as áreas com dificuldades de 
regeneração natural quanto ao seu status físico-químico. 
- Confrontar tais resultados com os resultados de solo que foram obtidos nos anos anteriores. 
- Incrementar as 
atividades do laboratório PESAGRO/UFRJ/UNESA.
- Publicação de pelo menos dois artigos científicos em revistas especializadas.
- Submissão de trabalhos para o IX 
Seminário de Pesquisa da Universidade Estácio de Sá e de outros congressos externos.
- Envolvimento de alunos nos trabalhos desenvolvidos e submissão de projetos 
para órgãos de fomento.

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 
A viabilidade técnica para este projeto foi construída ao longo de 4 anos de pesquisa. Hoje temos um 
laboratório de Análise de solos e de flora montado na região de Salinas (Nova Friburgo) em parceria com a PESAGRO e o laboratório de Radioisótopos da UFRJ. Parceria 
que está sendo consolidada através da submissão de projetos em conjunto como no caso do projeto submetido ao Instituto Serrapilheira este ano. O projeto já conta com 
financiamento da FAPERJ e tem um aluno de iniciação científica também com bolsa da FAPERJ. Uma bolsa para outro aluno foi pedida este ano. 
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2.1. Introdução
A Produção 
Mineral Brasileira (PMB) ganhou um impulso a partir dos anos 2000, principalmente por causa do aumento do índice de crescimento mundial, que resultou no aumento 
da demanda por recursos minerais.
Em 2011, com uma produção de 66 toneladas, o Brasil foi considerado o décimo terceiro maior produtor de ouro, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM, 2012).
Um dos principais problemas ambientais associados à mineração de ouro é a Drenagem Ácida de Mina (DAM) que 
resulta da oxidação do enxofre (no estado reduzido) existente nas rochas associadas ao minério quando expostas à ação do oxigênio e da água na presença, ou não, de 
bactérias oxidantes. Trata-se de um efluente caracterizado pela elevada acidez e pelas altas concentrações de metais como Al (alumínio), Cu (cobre), Fe (ferro), Mg 
(magnésio), Mn (manganês) e Zn (zinco), além de ânions sulfato. Caso esse efluente alcance corpos hídricos, pode contaminá-los, tornando-os impróprios para o uso por 
um longo tempo, mesmo depois de cessadas as atividades de mineração.
Por isso, é fundamental promover a disposição adequada dos resíduos nas operações da mina 
de ouro com o intuito de impedir que as superfícies de rejeitos e/ou estéreis que contém minerais sulfetados fiquem expostas às condições oxidantes em presença de 
água para a prevenção e minimização da DAM.
O descomissionamento de minas consiste na reabilitação da área minerada para garantir que o fechamento da mina não 
comprometa a qualidade ambiental no futuro. Dessa maneira, limita-se a extensão de eventuais passivos de natureza ambiental, seja para o minerador, seja para a 
sociedade (Amorim, 2008).
Por isso, propõe-se como uma possível ação para descomissionar as áreas mineradas, os reservatórios das barragens de rejeito e as pilhas de 
estéril, a utilização de sistemas de cobertura de solo capaz de reduzir a infiltração de água e a entrada de oxigênio nas mesmas, evitando assim a formação da DAM. 



2.2. Revisão Bibliográfica	Segundo O’Kane e Barbour (2003) os sistemas de cobertura são, normalmente, divididos em dois tipos: convencionais (ou prescritivos) e 
evapotranspirativos.
Coberturas convencionais utilizam camadas com baixa condutividade hidráulica para minimizar a infiltração e maximizar o escoamento superficial e 
a evapotranspiração. Os componentes básicos deste sistema de cobertura são uma camada para controle de erosão e implantação de vegetação, normalmente feita com 
solo orgânico (top soil), sobreposta a uma camada de material de baixa condutividade hidráulica (barreira hidráulica) que, se necessário durante a construção, pode ser 
feita sobre uma camada de trafegabilidade. 
As principais vulnerabilidades e limitações deste tipo de cobertura, são: maiores investimentos para a sua construção e 
manutenção; susceptibilidade de dessecação e fissuramento da camada de barreira hidráulicao que pode comprometer a sua função ao longo do tempo (EPA, 1999).
As 
coberturas evapotranspirativas tem sido uma alternativa às coberturas prescritivas. Este tipo de cobertura normalmente consiste em uma camada para controle de 
erosão e implantação de vegetação (top soil) que garantirá a evapotranspiração, e uma camada de solo pouco compactado, sem controle de compactação, normalmente 
chamada de camada de armazenamento-e-liberação (store-and-release). Se necessário, abaixo desta camada pode-se colocar uma camada de solo com textura mais 
grossa (barreira capilar) e, por fim, abaixo desta camada, se necessário, uma camada de trafegabilidade.
A camada de armazenamento-e-liberação deverá ser capaz de 
acumular a água de infiltração durante o período chuvoso e liberá-la de volta para a atmosfera por evapotranspiração, durante os períodos de estiagem. Ela deve ser 
suficientemente espessa para que o acréscimo de umidade durante o período de armazenamento não ocorra até a sua base. Esta capacidade de armazenamento é 
função do tipo de solo, da espessura da camada e das condições metereológicas locais.
Coberturas evapotranspirativas possuem algumas vantagens sobre as coberturas 
prescritivas porque tem menor custo de implantação, possuem maior vida útil e têm manutenção mais fácil.
Sempre que uma cobertura evapotranspirativa se mostra 
adequada para um problema, faz-se necessário avaliar se, para o mesmo problema, existe equivalência hidráulica entre o seu desempenho e o de uma cobertura 
prescritiva.
Projetos de coberturas evapotranspirativas têm se mostrado mais viáveis em regiões de climas áridos e semi-áridos. Qian et alli (2002) comentam que os 
termos áridos e semi-áridos não são rígidos e devem ser verificados para cada localidade.

2.3. Objetivos
A presente pesquisa visa dar mais uma contribuição para o 
desenvolvimento de uma metodologia para o dimensionamento de sistemas de cobertura com solo a ser aplicado no descomissionamento de minas.
Especificamente, 
pretende-se ajustar um modelo numérico que usa o método dos elementos finitos para estudar a infiltração de água em solo não saturado, comparando-se a umidade 
em vários pontos ao longo da profundidade e ao longo do tempo, com os valores medidos em experimentos de campo.
A pesquisa vem sendo desenvolvida na Kinross 
Brasil Mineração S/A localizada no noroeste do Estado de Minas Gerais, na cidade de Paracatu pela empresa Geoestável da qual o Professor solicitante (Roberto Francisco 
de Azevedo) é Consultor Master há mais de 5 anos.
O acesso principal à cidade de Paracatu é feito pela rodovia BR-040, à cerca de 196 Kms de Brasília e 422 Kms de Belo 
Horizonte.
As instalações da Kinross em Paracatu compreendem uma mina a céu aberto, uma usina de beneficiamento e duas áreas para disposição de rejeitos minerais, 
além da infra-estrutura superficial.
Em agosto de 2006, a Kinross Brasil Mineração S/A consolidou um projeto de expansão que elevou a capacidade de produção da mina 
de Paracatu a partir de setembro de 2008 e ampliou em mais de 30 anos o tempo de vida útil da mina. O volume de minério lavrado passou de cerca de 17 milhões de 
toneladas por ano para uma capacidade nominal de cerca de 60 milhões de toneladas ao ano.
Com este aumento da produção uma nova barragem de rejeito foi 
construída (Barragem de Eustáquio) e a barragem de Santo Antônio que vinha sendo utilizada desde o início do empreendimento, foi encerrada e é a que receberá o 
sistema de cobertura objeto desta pesquisa.

2.4. Metodologia
As atividades já desenvolvidas foram:
- Escolha de áreas de empréstimo próximas à Barragem de Santo 
Antônio com volume de solo suficiente para cobrir todo o reservatório de rejeitos;
- Coleta de informações (dados climáticos, solos das áreas de empréstimo; vegetação 
local, etc.);
- Coleta de amostras e execução do programa de ensaios de laboratório (ensaios de caracterização, compactação, determinação da curva de retenção de água 
nas condições de compactação especificadas, determinação do coeficiente de permeabilidade saturada);
- Dimensionamento e construção de quatro experimentos (já 
desenvolvida);

Neste projeto serão desenvolvidas as seguintes atividades:
- Monitoramento dos experimentos (em desenvolvimento).
- Modelagem numérica do 
experimento (em desenvolvimento);
- Ajustes no modelo numérico (a ser desenvolvida);
- Projeto final da cobertura (a ser desenvolvida).

Foram construídos quatro 
experimentos de 10m de largura e 10m de extensão com duas alternativas distintas do tipo evapotranspirativas para aproveitar as características do clima de Paracatu 
que tem a precipitação e a evaporação anuais aproximadamente equivalentes. 
Todas as quatro alternativas de coberturas tem uma camada de top soil para 
revegetação, sobreposta a uma camada de armazenamento e liberação. Na primeira alternativa, abaixo desta camada, colocou-se uma camada de trafegabilidade sobre o 
rejeito. Na segunda alternativa, abaixo da camada de armazenamento e liberação, colocou-se uma camada prescritiva, antes da camada de trafegabilidade sobre o 
rejeito.
Estas duas coberturas foram repetidas em mais dois experimentos porque nestes serão usadas geomembranas de PEAD de 1,5mm de espessura acima do rejeito 
para medir a vazão de percolado que ultrapassa a cobertura.
Os sistemas de cobertura são instrumentados para se medir a umidade e a concentração de oxigênio em 
alguns pontos ao longo da profundidade. Além disso, também são medidos o escoamento superficial e a infiltração. 

2.5. Viabilidade Econômica
O presente projeto de 
pesquisa vem sendo desenvolvido em uma elogiável colaboração entre empresa produtora, empresa de projetos (Geoestável) e Universidade. Os custos associados a 
equipamento e trabalho de campo tem sido provenientes das empresas e não onerarão este projeto de pesquisa que basicamente consistirá em análises numéricas que 
procurarão representar os dados medidos no campo para montar um modelo capaz de fazer o dimensionamento final das camadas de cobertura.
Portanto, o 
equipamento necessário para desenvolver a pesquisa é um bom computador e eu já disponho de um.

2.6 Cronograma 


Atividade	Mês
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Monitoramento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Modelagem 
numérica	x			x			x			x	x	
Comparações		x			x			x				
Ajustes			x			x			x			
Projeto final											x	x
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2.1. Introdução
A Produção 
Mineral Brasileira (PMB) ganhou um impulso a partir dos anos 2000, principalmente por causa do aumento do índice de crescimento mundial, que resultou no aumento 
da demanda por recursos minerais.
Em 2011, com uma produção de 66 toneladas, o Brasil foi considerado o décimo terceiro maior produtor de ouro, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM, 2012).
Um dos principais problemas ambientais associados à mineração de ouro é a Drenagem Ácida de Mina (DAM) que 
resulta da oxidação do enxofre (no estado reduzido) existente nas rochas associadas ao minério quando expostas à ação do oxigênio e da água na presença, ou não, de 
bactérias oxidantes. Trata-se de um efluente caracterizado pela elevada acidez e pelas altas concentrações de metais como Al (alumínio), Cu (cobre), Fe (ferro), Mg 
(magnésio), Mn (manganês) e Zn (zinco), além de ânions sulfato. Caso esse efluente alcance corpos hídricos, pode contaminá-los, tornando-os impróprios para o uso por 
um longo tempo, mesmo depois de cessadas as atividades de mineração.
Por isso, é fundamental promover a disposição adequada dos resíduos nas operações da mina 
de ouro com o intuito de impedir que as superfícies de rejeitos e/ou estéreis que contém minerais sulfetados fiquem expostas às condições oxidantes em presença de 
água para a prevenção e minimização da DAM.
O descomissionamento de minas consiste na reabilitação da área minerada para garantir que o fechamento da mina não 
comprometa a qualidade ambiental no futuro. Dessa maneira, limita-se a extensão de eventuais passivos de natureza ambiental, seja para o minerador, seja para a 
sociedade (Amorim, 2008).
Por isso, propõe-se como uma possível ação para descomissionar as áreas mineradas, os reservatórios das barragens de rejeito e as pilhas de 
estéril, a utilização de sistemas de cobertura de solo capaz de reduzir a infiltração de água e a entrada de oxigênio nas mesmas, evitando assim a formação da DAM. 



2.2. Revisão Bibliográfica	Segundo O’Kane e Barbour (2003) os sistemas de cobertura são, normalmente, divididos em dois tipos: convencionais (ou prescritivos) e 
evapotranspirativos.
Coberturas convencionais utilizam camadas com baixa condutividade hidráulica para minimizar a infiltração e maximizar o escoamento superficial e 
a evapotranspiração. Os componentes básicos deste sistema de cobertura são uma camada para controle de erosão e implantação de vegetação, normalmente feita com 
solo orgânico (top soil), sobreposta a uma camada de material de baixa condutividade hidráulica (barreira hidráulica) que, se necessário durante a construção, pode ser 
feita sobre uma camada de trafegabilidade. 
As principais vulnerabilidades e limitações deste tipo de cobertura, são: maiores investimentos para a sua construção e 
manutenção; susceptibilidade de dessecação e fissuramento da camada de barreira hidráulicao que pode comprometer a sua função ao longo do tempo (EPA, 1999).
As 
coberturas evapotranspirativas tem sido uma alternativa às coberturas prescritivas. Este tipo de cobertura normalmente consiste em uma camada para controle de 
erosão e implantação de vegetação (top soil) que garantirá a evapotranspiração, e uma camada de solo pouco compactado, sem controle de compactação, normalmente 
chamada de camada de armazenamento-e-liberação (store-and-release). Se necessário, abaixo desta camada pode-se colocar uma camada de solo com textura mais 
grossa (barreira capilar) e, por fim, abaixo desta camada, se necessário, uma camada de trafegabilidade.
A camada de armazenamento-e-liberação deverá ser capaz de 
acumular a água de infiltração durante o período chuvoso e liberá-la de volta para a atmosfera por evapotranspiração, durante os períodos de estiagem. Ela deve ser 
suficientemente espessa para que o acréscimo de umidade durante o período de armazenamento não ocorra até a sua base. Esta capacidade de armazenamento é função 
do tipo de solo, da espessura da camada e das condições metereológicas locais.
Coberturas evapotranspirativas possuem algumas vantagens sobre as coberturas 
prescritivas porque tem menor custo de implantação, possuem maior vida útil e têm manutenção mais fácil.
Sempre que uma cobertura evapotranspirativa se mostra 
adequada para um problema, faz-se necessário avaliar se, para o mesmo problema, existe equivalência hidráulica entre o seu desempenho e o de uma cobertura 
prescritiva.
Projetos de coberturas evapotranspirativas têm se mostrado mais viáveis em regiões de climas áridos e semi-áridos. Qian et alli (2002) comentam que os 
termos áridos e semi-áridos não são rígidos e devem ser verificados para cada localidade.

2.3. Objetivos
A presente pesquisa visa dar mais uma contribuição para o 
desenvolvimento de uma metodologia para o dimensionamento de sistemas de cobertura com solo a ser aplicado no descomissionamento de minas.
Especificamente, 
pretende-se ajustar um modelo numérico que usa o método dos elementos finitos para estudar a infiltração de água em solo não saturado, comparando-se a umidade em 
vários pontos ao longo da profundidade e ao longo do tempo, com os valores medidos em experimentos de campo.
A pesquisa vem sendo desenvolvida na Kinross Brasil 
Mineração S/A localizada no noroeste do Estado de Minas Gerais, na cidade de Paracatu pela empresa Geoestável da qual o Professor solicitante (Roberto Francisco de 
Azevedo) é Consultor Master há mais de 5 anos.
O acesso principal à cidade de Paracatu é feito pela rodovia BR-040, à cerca de 196 Kms de Brasília e 422 Kms de Belo 
Horizonte.
As instalações da Kinross em Paracatu compreendem uma mina a céu aberto, uma usina de beneficiamento e duas áreas para disposição de rejeitos minerais, 
além da infra-estrutura superficial.
Em agosto de 2006, a Kinross Brasil Mineração S/A consolidou um projeto de expansão que elevou a capacidade de produção da mina 
de Paracatu a partir de setembro de 2008 e ampliou em mais de 30 anos o tempo de vida útil da mina. O volume de minério lavrado passou de cerca de 17 milhões de 
toneladas por ano para uma capacidade nominal de cerca de 60 milhões de toneladas ao ano.
Com este aumento da produção uma nova barragem de rejeito foi 
construída (Barragem de Eustáquio) e a barragem de Santo Antônio que vinha sendo utilizada desde o início do empreendimento, foi encerrada e é a que receberá o 
sistema de cobertura objeto desta pesquisa.

2.4. Metodologia
As atividades já desenvolvidas foram:
- Escolha de áreas de empréstimo próximas à Barragem de Santo 
Antônio com volume de solo suficiente para cobrir todo o reservatório de rejeitos;
- Coleta de informações (dados climáticos, solos das áreas de empréstimo; vegetação 
local, etc.);
- Coleta de amostras e execução do programa de ensaios de laboratório (ensaios de caracterização, compactação, determinação da curva de retenção de água 
nas condições de compactação especificadas, determinação do coeficiente de permeabilidade saturada);
- Dimensionamento e construção de quatro experimentos (já 
desenvolvida);

Neste projeto serão desenvolvidas as seguintes atividades:
- Monitoramento dos experimentos (em desenvolvimento).
- Modelagem numérica do 
experimento (em desenvolvimento);
- Ajustes no modelo numérico (a ser desenvolvida);
- Projeto final da cobertura (a ser desenvolvida).

Foram construídos quatro 
experimentos de 10m de largura e 10m de extensão com duas alternativas distintas do tipo evapotranspirativas para aproveitar as características do clima de Paracatu 
que tem a precipitação e a evaporação anuais aproximadamente equivalentes. 
Todas as quatro alternativas de coberturas tem uma camada de top soil para 
revegetação, sobreposta a uma camada de armazenamento e liberação. Na primeira alternativa, abaixo desta camada, colocou-se uma camada de trafegabilidade sobre o 
rejeito. Na segunda alternativa, abaixo da camada de armazenamento e liberação, colocou-se uma camada prescritiva, antes da camada de trafegabilidade sobre o 
rejeito.
Estas duas coberturas foram repetidas em mais dois experimentos porque nestes serão usadas geomembranas de PEAD de 1,5mm de espessura acima do rejeito 
para medir a vazão de percolado que ultrapassa a cobertura.
Os sistemas de cobertura são instrumentados para se medir a umidade e a concentração de oxigênio em 
alguns pontos ao longo da profundidade. Além disso, também são medidos o escoamento superficial e a infiltração. 

2.5. Viabilidade Econômica
O presente projeto de 
pesquisa vem sendo desenvolvido em uma elogiável colaboração entre empresa produtora, empresa de projetos (Geoestável) e Universidade. Os custos associados a 
equipamento e trabalho de campo tem sido provenientes das empresas e não onerarão este projeto de pesquisa que basicamente consistirá em análises numéricas que 
procurarão representar os dados medidos no campo para montar um modelo capaz de fazer o dimensionamento final das camadas de cobertura.
Portanto, o 
equipamento necessário para desenvolver a pesquisa é um bom computador e eu já disponho de um.

2.6 Cronograma 


Atividade	Mês
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Monitoramento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Modelagem 
numérica	x			x			x			x	x	
Comparações		x			x			x				
Ajustes			x			x			x			
Projeto final											x	x
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PROJETO: Mitigação dos problemas de mobilidade urbana das cidades brasileiras com a construção de autoestradas subterrâneas.  

Cronograma:
Fevereiro de 2018 até Abril de 2018
Estudo sobre os principais e mais recentes Trabalhos publicados sobre o tema;
Maio de 2018 até Junho de 2018
Levantamento dos 
principais dados referentes a mobilidade urbana e transportes da Cidade Eleita para o Estudo de Caso;
Julho de 2018 até Outubro de 2018
Aplicação da Identificação 
Remota de Veículos, da Cobrança Automática de Pedágio e da construção de autoestradas segregadas sob a cidade ou dentro de maciços montanhosos;
Novembro de 
2018 até Dezembro de 2018
Coleta dos dados referentes a aplicação das novas tecnologias através de modelos matemáticos probabilísticos; 
Dezembro de 2018  até 
Janeiro de 2019
Estudo dos dados coletados e produção de artigos e publicações com as conclusões gerais e pontuais da pesquisa.


Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
O profissional do início do século XX utilizava, em sua maioria, o transporte público para o seu deslocamento entre sua residência e local de trabalho. Usando 
como exemplo o Rio de Janeiro, no início daquele século ficaram famosas as linhas de bonde. Muitas destas possuíam o seu ponto final em complexos fabris, como a 
famosa linha de bondes do Bairro do Jardim Botânico, que tinha na Fábrica de Tecidos a sua origem e destino. No início da década de 60, com o adensamento de 
determinadas áreas e o crescimento populacional, os bondes passaram a ser substituídos gradativamente pelas linhas de ônibus. As antigas linhas clandestinas de ônibus, 
que praticavam a “lotada” de forma perigosa pelas ruas do Rio de Janeiro, justamente pela sua melhor mobilidade e velocidade, passaram a exercer um caráter oficial 
dando aos trabalhadores o serviço que buscavam. O Bonde é um transporte sobre trilhos que não suporta um grande número de passageiros, não possui uma velocidade 
acentuada e que possui uma rota sem opções, com uma mobilidade estática. Justamente naquela época, acentuou-se a migração para a cidade de trabalhadores de 
outras regiões do Brasil, principalmente do nordeste, ao mesmo tempo em que na Região Metropolitana do Rio de Janeiro os postos de trabalho em serviços e no 
comércio foram multiplicados, deixando para trás, em numero, os postos de trabalho na indústria.
O Rodoviarismo deu opções para o transporte de massa, tanto na 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, como em todo o país, possibilitando a ligação rodoviária entre as cidades e Estados e, dentro da cidade, possibilitando a 
proliferação de linhas de ônibus, táxis e o desenvolvimento da indústria automotiva, com o automóvel se tornado um elemento cada vez mais comum a vida dos 
brasileiros. As novas ruas, avenidas, estradas e auto-estradas, construídas com materiais modernos para a época e com dimensões compatíveis aos novos veículos 
rodoviários possibilitaram o maior número de deslocamentos, favorecendo as novas necessidades por mobilidade (LUCAS JUNIOR, 2009).
Hoje observamos um 
“descolamento” entre o uso dos transportes sobre trilhos, os transportes rodoviários públicos e os automóveis, cujo uso excessivo, justificado pelas novas relações de 
trabalho, acaba por interferir negativamente nas cidades. Com o desenvolvimento do estilo de vida urbano e as novas formas de trabalho, onde não há um posto fixo de 
trabalho, potencializado pelo uso de computadores portáteis e telefones celulares, os deslocamentos não seguem uma ordem estática e as obrigações profissionais 
ocupam o tempo na vida da população mais que seus afazeres da vida pessoal, a mobilidade torna-se parte do cotidiano contemporâneo, mas as novas políticas de 
transporte não seguem ainda esta tendência contemporânea.
Por este motivo torna-se essencial novas tecnologias em transporte para atender a nova demanda da 
população. Os instrumentos utilizados no início do Rodoviarismo não atendem mais as necessidades em transporte e mobilidade. Novas tecnologias como identificação 
remota de veículos, cobrança automática de pedágio e autoestradas segregadas sob as cidades ou dentro de maciços montanhosos são soluções possíveis que em um 
passado distante eram presentes apenas em filmes de ficção científica, mas hoje podem ser a solução para os problemas em transporte e mobilidade urbana nas cidades 
de todo o mundo.

Objetivos
O objetivo deste trabalho é Aplicar a Identificação Remota de Veículos, a Cobrança Automática de Pedágio e estudar a construção de 
autoestradas segregadas sob as cidades ou dentro de maciços montanhosos para a solução dos problemas em mobilidade urbana e transportes.
Metodologia de 
Pesquisa   
Tal metodologia está pautada na confirmação científica das suposições através de modelos matemáticos probabilísticos como o TransCad, o Arena, o 
Algoritimo das Formigas entre outros. Deste modo será eleita uma cidade como estudo de caso, onde a Identificação Remota de Veículos, a Cobrança Automática de 
Pedágio e a construção de autoestradas segregadas sob a cidade ou dentro de maciços montanhosos serão vistos pelo viés científico, havendo o levantamento dos dados 
relacionados a transportes e mobilidade urbana atual e o resultado e possível alteração destes dados com a aplicação das novas tecnologias.  
Este trabalho seguirá as 
seguintes etapas:	01 – Estudo sobre as principais e mais recentes Trabalhos publicados sobre o tema;	02 – Levantamento dos principais dados referentes a mobilidade 
urbana e transportes da Cidade Eleita para o Estudo de Caso;	03 – Aplicação da Identificação Remota de Veículos, da Cobrança Automática de Pedágio e da construção de 
autoestradas segregadas sob a cidade ou dentro de maciços montanhosos;	04 – Coleta dos dados referentes a aplicação das novas tecnologias através de modelos 
matemáticos probabilísticos; 	05 – Estudo dos dados coletados e produção de artigos e publicações com as conclusões gerais e pontuais da pesquisa.		Resultados 
Esperados
Deseja-se alcançar um grande volume de dados quanto ao comportamento dos modos de transporte e as alterações na mobilidade urbana em toda a cidade, 
além de seu comportamento em setores da cidade. Estes dados se tornarão um importante instrumento científico para quantificar a relevância das novas tecnologias 
quanto sua influência na mobilidade urbana e sistema de transportes. 
Deseja-se também desenvolver um modelo matemático de tomada de decisão que norteie a 
implantação destas tecnologias em qualquer cidade, sendo um importante instrumento para quantificar os benefícios e possíveis malefícios antes mesmo de sua 
implantação. 

Viabilidade Técnica e Econômica
A pesquisa será realizada pelo próprio pesquisador, que também utilizará dados coletados ao longo de anos de pesquisa 
em transportes, incluindo a Graduação, Mestrado e Doutorado. Os mapas temáticos serão elaborados pelo pesquisador, assim como a resolução dos modelos 
matemáticos.


Lattes: http://lattes.cnpq.br/9436754993549902
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PROJETO: O uso da Metodologia da Solução Inventiva de Problemas (TRIZ) para minimizar os acidentes decorrentes de refluxo em bebes

Cronograma:
- Fundamentação teórica preliminar sobre autores que tratam de refluxos com bebes (02/2018)							
- Fundamentação teórica preliminar sobre autores que tratam 
de metodologia TRIZ (03 e 04/2018)							
- Levantamento das principais causas de refluxo com bebes (05 e 06/2018)		
- Levantamento dos berços, travesseiros e 
lençóis existentes e sua adequação a segurança infantil. (07/2018)							
- Levantamento dos parâmetros que engenharia que entram em contradição. (08 e 
09/2018)							
- Proposição de soluções inventivas para as contradições. (10, 11 e 12/2018)		
- Análise dos resultados, Conclusões e Recomendações. (01/2019)			


Descrição do Plano de Trabalho
O uso da Metodologia da Solução Inventiva de Problemas (TRIZ) para minimizar os acidentes decorrentes de refluxo em bebes.
Introdução:  "Refluxo gastroesofágico, ou 
regurgitação, é o retorno involuntário do conteúdo do estômago para o esôfago. O fenômeno pode se manifestar em qualquer pessoa, até em recém-nascidos. Não 
existem estatísticas sobre refluxo gastroesofágico em bebês no Brasil. As estatísticas mundiais indicam, porém, que 70% deles regurgitam após mamar. O pico da 
incidência é próximo dos 4 meses de idade e a maioria regurgita uma, duas vezes por dia sem apresentar outro sintoma, o que é normal. Esses bebês em geral são 
saudáveis e a situação da maioria se normaliza após os 6 meses de idade.  Para Marconi e Lakatos (2006) o problema antes de ser considerado apropriado, deve ser 
analisado sob o aspecto de sua valoração: Viabilidade: pode ser eficazmente resolvido pelo desenvolvimento da pesquisa. Relevância: deve ser capaz de trazer 
conhecimentos novos. Novidade: estar adequado ao estágio atual da evolução científica. Exequibilidade: pode chegar a uma conclusão válida. Oportunidade: atender a 
interesses particulares e gerais. Neste sentido uma forma de conceber um problema científico é relacionar vários fatores com o fenômeno estudado. Desta forma esta 
pesquisa lança os questionamentos: Por que os bebes têm refluxo? Como evitar este refluxo? Como evitar as consequências deste refluxo? Algumas relações podem ser 
propostas, a saber: Por que não se produz um produto para evitar esses refluxos com os bebes? Por que não se elabora um produto para minimizar as consequências 
deste refluxo? Mesmo sendo um tema ligado a área médica, o desenvolvimento de produtos está dentro do contexto da Engenharia de Produção, na área de Engenharia 
do Produto, segmento no qual o professor que apresenta este projeto já realiza algumas pesquisas. 
Justificativa: O objeto a ser investigado cientificamente são mortes 
de bebes, provenientes de refluxo, que tem grande demanda por soluções nos dias atuais. A relevância do tema se dá pelo crescente número de mortes nestes eventos. 
Não existe uma estatística no número bebes que morrem por refluxo no Brasil, mas a quantidade de incidentes é relevante, fato comprovado por experiências relatadas 
por mães de recém-nascidos
Problema: O bebê regurgita várias vezes ao dia após mamar, em grande quantidade, pode ter a doença do refluxo gastroesofágico. Ela pode 
se manifestar em meninos e meninas nos primeiros dias de vida. Os sintomas mais comuns são vômitos frequentes, dor ou cólica às vezes sinalizadas por choro, engasgos 
e tosse, perda de peso, comprometimento do desenvolvimento, chiado, pneumonias e otites, que são inflamações nos ouvidos. A doença do refluxo gastroesofágico pode 
ser causada pelo relaxamento no feixe de músculos (esfíncter) localizados na porção final do esôfago, que funcionam como uma válvula. Quando esses músculos relaxam, 
permitem a passagem dos alimentos e, na hora em que se contraem, impedem o retorno de alimentos do estômago para o esôfago. Tosse crônica, prematuridade, choro 
excessivo e distensão abdominal também são causas da enfermidade. Essa última se agrava quando as mães apertam em demasia as roupas ou as fraldas da criança. 
Assim, algumas hipóteses podem ser formuladas, a saber: - As estruturas de berços, travesseiros e lençóis não são adequadas para proteger as crianças numa condição de 
refluxo? É economicamente viável a produção de um produto que possa evitar o refluxo em bebes? - A indústria desconhece as contradições dos parâmetros de 
engenharia na construção de berços, travesseiros, lençóis utilizados pelos bebes? Ao se colocar o problema e se formular as hipóteses, deve-se fazer também a indicação 
das variáveis dependentes e independentes, que no caso desta pesquisa seriam os parâmetros de engenharia da metodologia TRIZ. Existem alguns trabalhos de pesquisa 
para indicar procedimentos para minimizar o refluxo em bebes, mas nenhum com a aplicação da metodologia TRIZ. Apolinário (2006) afirma que o pesquisador deve 
realizar um levantamento bibliográfico aprofundado em fontes fidedignas de informações. Assim, será elaborado um referencial teórico com os autores mais importantes 
na área de refluxo em bebes e TRIZ. Além disto serão levantados os principais conceitos envolvidos no assunto e os principais periódicos científicos nesta área. A TRIZ é o 
acrônimo russo da TIPS (Theory of Inventive Problem Solving), que em português pode ser definida com teoria da solução inventiva de problemas. Foi desenvolvida por 
Genrich S. Altshuller, em 1926, na antiga União Soviética, com o objetivo de identificar soluções de problemas contraditórios relacionados a distintos campos do 
conhecimento.
Objetivos: Esta pesquisa objetiva propor soluções, para mitigar ou minimizar refluxos com bebes através da aplicação da metodologia TRIZ, seja através 
de desenvolvimento de produtos ou de padronização de procedimentos. Para atingir seu objetivo principal esta pesquisa tem os seguintes objetivos específicos - Fazer um 
levantamento dos principais motivos do refluxo de recém-nascidos. - Verificar o material e designas de berços. travesseiros e lençóis que compõem o local onde mais 
acontecemos refluxos. - Relacionar as causas dos acidentes com os parâmetros de engenharia da metodologia TRIZ - Propor soluções inventivas da metodologia 
TRIZ
Metodologia: Será utilizada a pesquisa exploratória tanto no levantamento bibliográfico como com entrevistas com pessoas que convivem com bebes e que tem 
e/ou tiveram experiência prática sobre o assunto. O método a ser aplicado nas respostas será a Metodologia TRIZ, com o levantamento dos 39 parâmetros de engenharia 
das causas do refluxo e suas contradições. A partir daí, serão levantadas as 40 soluções inventivas, as quais serão as adequadas para a formulação de novos produtos e 
procedimentos. Neste ponto da pesquisa é de relevante importância a criatividade do pesquisador e sua experiência no desenvolvimento de produtos, que de acordo com 
Saransky (2000) são fundamentais na formulação dos protótipos e sua viabilidade técnica. As seguintes etapas serão realizadas, respeitando-se o prazo de 12 meses: 
Fundamentação teórica preliminar sobre autores que tratam de refluxos com bebes. Fundamentação teórica preliminar sobre autores que tratam de metodologia TRIZ 
Levantamento das principais causas de refluxo com bebes. Levantamento dos berços, travesseiros e lençóis existentes e sua adequação a segurança infantil. 
Levantamento dos parâmetros que engenharia que entram em contradição. Proposição de soluções inventivas para as contradições Análise dos resultados Conclusões e 
Recomendações
Resultados esperados: Espera-se ao final desta pesquisa que sejam propostos novos produtos para mitigar ou minimizar o refluxo em bebes ou produtos 
que possam minimizar as consequências do refluxo. Cada estrutura solução encontrada deverá estar de acordo com as soluções inventivas propostas, dentro das 
contradições encontradas. Além disto, a motivação da indústria médica em adotar as soluções encontradas nesta pesquisa irá depender dos custos de sua fabricação e de 
sua operacionalização. A pesquisa não se encerra com os resultados apresentados, pois a forma de indicar as soluções para indústria deverá mostrar o ganho financeiro e 
social com as novas estruturas.
Viabilidade econômico-financeira A pesquisa não irá implicar em custos. Todo procedimento de pesquisa será realizado pessoalmente, e 
também através de formulário eletrônico; e as possíveis soluções para o problema relatado serão propostas através de esboços de protótipos e relatórios com as possíveis 
soluções inventivas.
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Aprendizagem e treinamento do software escolhido para a modelagem do objeto de Aprendizagem: Março/2018 - Junho/2018.
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Elaboração e entrega do relatório final de pesquisa: Dezembro/2018 - Janeiro/2019.


Descrição do Plano de Trabalho
DESENVOLVIMENTO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM EM REALIDADE AUMENTADA PARA APOIO AO ENSINO DE ELETROMAGNETISMO

INTRODUÇÃO

Tendo a seu 
favor a versatilidade de aplicação e a sua adaptabilidade a diversas atividades, a informática pode promover a integração curricular, a quebra de barreiras entre as 
disciplinas e entre as diversas culturas, enriquecendo a formação dos alunos e contribuindo para elevar o nível cultural e tecnológico dos educandos.
Novos espaços de 
aprendizagem começam a ser planejados e construídos, não mais restritos ao perímetro em que ocorre uma relação tradicional e fechada entre professores e alunos.
Nos 
cursos técnicos de Eletrotécnica e Eletromecânica e nos cursos de Engenharia Elétrica o ensino de Eletromagnetismo é muito importante, pois a compreensão dos 
fenômenos eletromagnéticos é base científica e tecnológica para o estudo das Máquinas Elétricas Girantes que são os fundamentos da conversão de energia mecânica em 
elétrica e vice-versa. Portanto, estes são conceitos de fundamental importância na formação dos técnicos em Eletrotécnica e Eletromecânica e Engenheiros Eletricistas.
O 
estudo dos campos magnéticos dos ímãs é importante desde o Ensino Médio, já que está inserido na disciplina de Física, assim como é importante nos cursos técnicos de 
Eletrotécnica e também nas Engenharias. 
A matriz energética do Brasil está alicerçada sobre a energia elétrica. Essa energia elétrica, na quase sua totalidade, é obtida 
por meio de processo de conversão de energia mecânica associada aos ventos, às quedas d’água, turbinas movidas a gás, óleo, vapor, entre outros.	A conversão dessa 
energia mecânica em elétrica só é possível graças à interação de campos magnéticos rotativos cuja base científica é o Eletromagnetismo.
Verifica-se que as dificuldades 
de aprendizagem dos conteúdos de Eletromagnetismo se concentram na impossibilidade de visualização dos campos magnéticos por parte dos alunos no espaço 
tridimensional e também no tratamento matemático relacionado ao estudo. Segundo Paz: 		“Constatamos que as dificuldades de aprendizagem dos conteúdos de 
Eletromagnetismo se concentram no entendimento das interações e comportamento das variáveis eletromagnéticas no espaço tridimensional” (2007, p. viii).		Neste 
trabalho, com o intuito de se minimizar as dificuldades dos estudantes, será dada ênfase à visualização dos campos magnéticos com o auxílio da Realidade Aumentada.
A 
Realidade Aumentada (RA) mistura o mundo real com o mundo virtual. Sendo assim, neste trabalho, o mundo real será composto de um fio retilíneo e o mundo virtual 
será composto do campo magnético ao redor deste fio. Segundo Coelho e Bähr, “A combinação de real com virtual se baseia na presença simultânea de objetos reais e 
virtuais em uma cena” (2005, p. 2926).	Porém, como afirmam Buchau et al. (2009), os problemas da vida real são em 3D. A Realidade Aumentada pode ajudar neste 
aspecto, pois com esta tecnologia é possível mostrar esses campos magnéticos em 3D, e, de acordo com esses autores, campos magnéticos invisíveis podem ser 
mostrados em um ambiente de Realidade Aumentada.
Neste trabalho, a RA servirá para ampliar o horizonte do aluno, possibilitando a interação com o fenômeno físico 
em estudo, fazendo com que ele visualize no mundo virtual objetos que os seres humanos não conseguem visualizar no mundo real. Segundo Kaufmann et al. (2005), a 
principal vantagem do uso da Realidade Aumentada é que os alunos realmente vêem objetos tridimensionais os quais até agora tinham que calcular e construir com os 
métodos tradicionais -  principalmente papel e caneta (2005, p. 1-2). Desse modo, o campo magnético será demonstrado no mundo virtual, interagindo com o fio do 
mundo real. Serão criados Objetos de Aprendizagem em Realidade Aumentada que permitirão que os alunos visualizem em terceira dimensão os campos magnéticos. 
Também os alunos poderão interagir com estes campos.


OBJETIVOS
Geral:
A partir das dificuldades verificadas por parte dos alunos no processo de aprendizagem de 
Eletromagnetismo, pretende-se desenvolver Objetos de Aprendizagem criados em ambiente de Realidade Aumentada e, posteriormente, verificar se, com a utilização 
destes Objetos, haverá melhorias no processo de ensino e aprendizagem.
Específico:
O objetivo deste projeto é a criação de objetos de aprendizagem em Realidade 
Aumentada que possam ser utilizados no apoio ao ensino e aprendizagem de Eletromagnetismo.


METODOLOGIA 

Este trabalho propõe o ensino do campo 
magnético utilizando Realidade Aumentada, proporcionando ao estudante uma visualização do campo magnético em terceira dimensão e também a interação do 
estudante com este campo.
A Realidade Aumentada, a partir de filmar uma cena em tempo real, e a partir de um marcador presente na cena, traz para a tela do 
computador uma cena em um mundo virtual misturado com um mundo real, que é o mundo em Realidade Aumentada.
Durante todo o projeto será feita a revisão 
bibliográfica para aprofundamento dos estudos e também para pesquisa sobre artigos sobre o uso e criação de ambientes em Realidade Aumentada. 
Os programas 
utilizados na criação do Objeto de Aprendizagem serão o SketchUp e o Unity.
O SketchUp é um programa de modelagem 3D, que é muito utilizado para maquetes 3D 
devido ser um programa prático e intuitivo. Neste trabalho, será utilizado para fazer a modelagem da representação do campo magnético do Objeto de Aprendizagem. 


O Unity é uma plataforma de criação de jogos 2D e 3D com alta capacidade gráfica. Devido a seus atributos é possível criar aplicações de Realidade Aumentada e 
Realidade Virtual. No Unity será feita a importação do objeto 3D previamente modelado e a associação a um marcador Vuforia. O Vuforia é um plugin nativo do Unity que 
permite a utilização de marcadores e câmeras configuradas para o reconhecimento de padrões dos marcadores em escala de cinza, podendo assim ser utilizado em 
Realidade Aumentada.
Estes dois programas serão estudados e então serão criados os Objetos de Aprendizagem com a utilização dos mesmos. Serão selecionados e 
criados objetos que sejam úteis ao ensino e aprendizagem de Eletromagnetismo.
Após a criação dos Objetos de Aprendizagem, os mesmos serão testados para a 
verificação de sua utilidade como apoio ao ensino e aprendizagem de Eletromagnetismo.


RESULTADOS ESPERADOS

Este trabalho propõe a Realidade Aumentada 
como apoio ao ensino e aprendizagem de Eletromagnetismo. Espera-se que a Realidade Aumentada contribua no processo de Ensino e Aprendizagem desta disciplina, e, 
posteriormente, de outras disciplinas, tais como Máquinas Elétricas, Conversão Eletromecânica de Energia, Eletrotécnica, entre outras.
Os alunos terão oportunidade de 
visualizar o campo magnético em terceira dimensão e, também, poderão interagir com este campo magnético.
A Realidade Aumentada também apresenta a vantagem 
de ser uma opção de baixo custo, já que, a partir da criação do Objeto de aprendizagem, este pode ser utilizado diversas vezes sem custo adicional.
Também há 
simplicidade e economia do equipamento utilizado: o Objeto será criado com apenas um laptop. 
O ambiente em Realidade Aumentada é excelente para visualização dos 
campos magnéticos.
Espera-se que este aparato tecnológico seja de grande valia como apoio ao ensino do Eletromagnetismo.


VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA

Para este projeto, há necessidade de um laptop com câmera, o qual esta pesquisadora já possui. Também serão necessários os programas SketchUp e 
Unity com o plugin Vuforia, também já instalados no computador desta pesquisadora.
Esta pesquisadora é engenheira eletricista, com pós-graduação em Análise de 
Sistemas e doutorado na área de Informática. Portanto, se considera tecnicamente capaz de conduzir este projeto.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO 
O uso da água no processamento de alimentos gera grandes quantidades de efluentes líquidos que necessitam ser tratados antes do seu lançamento em 
corpos hídricos receptores. Dentre as indústrias alimentícias, a contribuição dos laticínios na poluição dos corpos hídricos é muito expressiva, visto que o beneficiamento 
do leite gera considerável carga poluidora, decorrente presença de grande quantidade de compostos orgânicos em suspensão nas águas residuárias do processo (MATOS 
et al., 2012). Uma das possibilidades para o tratamento viável deste efluente gerado é o uso de sistemas alagados construídos, também conhecidos como Wetlands. 

Os 
wetlands construídos são considerados uma ecotecnologia mundialmente consolidada para o tratamento de diversos tipos de efluentes. No caso das águas residuárias da 
agropecuária, esses sistemas vêm sendo cada vez mais utilizados no tratamento por possibilitarem a remoção de nutrientes, particularmente nitrogênio e fósforo 
(GOTTSCHALL, et al., 2007). Von Sperling (2005), conceitua terras úmidas naturais como áreas inundadas ou saturadas por água superficial ou subterrânea, que suportam 
uma vegetação adaptada a estas condições. Matos (2005) cita que as grandes vantagens de sistemas wetlands são o baixo custo de implantação e operação e alta 
eficiência na remoção de DBO e nutrientes em solução.

Esta metodologia de tratamento se fundamenta na criação de ecossistemas artificiais, com base nos processos 
naturais de tratamento que ocorrem nos wetlands Naturais, abrangendo assim, uma complexa variedade de processos físicos, químicos e biológicos que são promovidos 
pelos elementos constituintes do sistema, ou seja, o material filtrante, os microrganismos e as plantas (MATOS et al., 2012). As remoções ocorrem principalmente através 
da filtração e da depuração da matéria orgânica pelos microrganismos formadores do biofilme, que fica aderido ao substrato presente no sistema (SEZERINO, 2006; 
OLIJNYK, 2007). Os microrganismos se instalam nas raízes das plantas e no substrato filtrante, onde formam a rizosfera, que segundo Kasuya (2015) é uma zona em que 
ocorrem diversas alterações microbianas, aumento da atividade e número de organismos, resultando em interações complexas entre as plantas e 
microrganismos.

Kadlec e Wallace (2009) dividem os Wetlands Construídos em dois tipos básicos, Wetlands de Fluxo Superficial, que pode ser com plantas flutuantes, 
submersas ou emergentes, e os Wetlands de Fluxo Subsuperficial, que podem ser de fluxo horizontal e de fluxo vertical. Os Wetlands de Fluxo Superficial são empregados 
para solos mais argilosos, ou seja, com baixa permeabilidade, e também para terrenos que possuam uma declividade reduzida. A quantidade de matéria orgânica e de 
sólidos suspensos é bastante elevada, pois isso acontece devido à alta eficiência hidráulica e boas condições de sedimentação que o sistema apresenta. O sistema de com 
macrófitas flutuantes, se caracterizam pela presença de plantas com folhas flutuantes na superfície da água, livres ou enraizadas. Já as plantas submersas também podem 
ser livres ou enraizadas, porém possuem seus tecidos fotossintéticos totalmente emersos. As plantas emergentes, se apresentam com o sistema radicular preso ao 
sedimento e o caule e as folhas parcialmente submersas, estas podem ser de fluxo superficial (com uma lâmina de água acima do nível do solo) ou de fluxo sub-
superficial, onde o efluente a ser purificado é introduzido no substrato filtrante.

Segundo Philippi et al. (2007) e Sezerino (2006) sua viabilidade acontece devido ao seu 
baixo custo de implantação e operação, sua eficiência na desinfecção dos esgotos, sem a necessidade de aditivos químicos, a possibilidade de reuso do efluente tratado, 
seu apelo sustentável, além de sua beleza estética e harmonização com o ambiente em que é inserido. Argumento interessante para instalação nas proximidades de 
agroindústrias que não possuem sistemas de tratamento, o que possibilita em uma solução viável para os problemas ambientais decorrentes do lançamento de efluentes 
em corpos hídricos o que pode ocasionar na mudança de qualidade da água, eutrofização, prejuízos para flora e fauna aquática dentre outros problemas   surgem como 
uma solução para os problemas de esgotamento sanitário em localidades que não possuem tratamento de esgoto adequado.

Neste sentido a possibilidade da 
implantação em um sistema de Wetlands em pequena escala na unidade da UNESA em Campos de Goytacazes, permitirá o estudo da eficácia desta tecnologia de 
tratamento de efluentes por alunos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, inicialmente em efluentes da agroindústria leiteira, que apresenta uma grande 
influência no norte fluminense. 

OBJETIVOS 
Objetivo Geral
Promover o tratamento e consequentemente a remoção de nutrientes do efluente da indústria de laticínios 
por meio da aplicação do sistema de Wetlands construídos. 
Objetivos Específicos
- Implantação de uma unidade experimental do Wetlands construídos na unidade da 
UNESA em Campos dos Goytacazes; 
-  Avaliar a eficácia do sistema na remoção da carga orgânica; 
- Determinar a taxa de remoção de nutrientes (fosforo, nitrogênio e 
potássio) 
- Determinar a remoção de coliformes após do tratamento;
- Avaliar o uso do efluente após tratamento em culturas diversas. 


METODOLOGIA 
A proposta 
construtiva será constituída por três sistemas em série, as variáveis propostas serão tempo de retenção hidráulica, espécie vegetal e volume do reservatório. As espécies 
escolhidas foram Thypha domingensis (Pers.) e Zantedeschia aethiopica, conhecidos vulgarmente como taboa e copo de leite em respectivo. A policultura tem como 
princípio um sistema mais resistente a variações, em que cada espécie é preconizada por uma parcela da remoção dos poluentes do meio liquido. 
O efluente será cedido 
pela Cooperativa Agrária do Vale o Itabapoana LTDA, localizada no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ (Latidude: 21°8’33,904” S; Longitude 41°39’57,906” W). As 
amostras serão coletadas a cada semanalmente, no período de 3 a 5 meses a ser definido conforme a necessidade de repetições experimentais.
As variáveis demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO5), demanda química de oxigênio (DQO), sólidos totais (ST), sólidos suspensos totais (SST), sólidos dissolvidos totais (SDT), nitrogênio total 
Kjeldahl (NTK), fósforo total (P-total), potássio (K) e sódio (Na) excetuando-se o potencial hidrogeniônico (pH) e a condutividade elétrica (CE), Coliformes Totais (CT), 
Coliforme Termotolerantes (CTT) os quais serão medidos após a coleta do efluente e posteriormente ao tratamento com o sistema de wetlands. As análises laboratoriais 
serão realizadas no Laboratório de Engenharia Ambiental da UNESA – Campos de Goytacases, em parceria com o Laboratório de Engenharia Bioquímica da Escola de 
Química da UFRJ, em conformidade com recomendações do Standard Methods... (APHA et al., 2005), para as análises da água de manancial, água residuária bruta e 
afluente e efluente dos SACs. As variáveis avaliadas e os respectivos métodos estão descritos a seguir: pH e CE – métodos potenciométricos; DBO5 - quantificação do 
oxigênio dissolvido pelo método iodométrico (Processo Winkler); DQO – método de oxidação química em refluxo aberto; ST e SST - método gravimétrico; SDT - diferença 
entre os STs e os SSTs; NTK - processo semimicro Kjeldahl. Após digestão nítrico-perclórico da amostra, foram quantificadas as concentrações de P Total – 
espectrofotometria e Na e K - fotometria de chama, conforme descrito por Matos et al., (2012). 

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 
O volume de água residuária 
gerado na atividade pode variar de 1 a 5 vezes o volume de leite processado, dependendo do produto final produzido e do nível tecnológico da indústria de laticínios 
(MATOS et al., 2011) e, com base na carga poluente que essas águas possuem, pode-se inferir que grandes impactos ambientais podem ser proporcionados se elas não 
forem dispostas ou tratadas e lançadas de forma inadequada no ambiente.
No que refere ao aspecto qualitativo, as opções para tratamento ou recuperação de águas 
servidas envolvem inúmeras e diferentes alternativas (sistemas anaeróbios, sistemas aeróbios e sistemas conjugados), muitas delas onerosas e complexas, e outras de 
baixo custo e simples. Dentre essas alternativas, deve-se destacar o uso de Sistemas Alagados Construídos (SACs) ou sistemas Wetlands construídos (MATOS et al., 
2008).
Com o tratamento por wetlands é uma alternativa economicamente viável em locais com disponibilidade de área, sem gastos com energia elétrica e com 
manutenção além de uma representação estética singular. O efluente tratado, com remoção de nutrientes, poderá ter vários fins como a irrigação de culturas com 
potenciais agrícolas, ou paisagísticas. 

RESULTADOS ESPERADOS
- Desenvolvimento de um sistema tipo wetlands que possibilitará a remoção de uma parcela efetiva da 
matéria orgânica, fosforo, nitrogênio e potássio;  
- Remoção de coliformes o que possibilitaria o reuso do efluente em culturas vegetais;
- Desenvolvimento de um 
processo experimental que poderá ser ampliado a nível industrial; 
- Publicação de pelo menos um manuscrito em periódico indexado. 
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Cronograma:
ETAPAS e CONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Abaixo se encontra o cronograma de execução das atividades previstas onde as ações foram divididas por etapas, as quais foram 
numeradas e especificadas. O período previsto de alcance das metas descritas também está especificado.
Etapa 1 - Construção do sistema de wetlands: (Fevereiro a 
Março de 2018). A unidade experimental será construída na Universidade Estácio de Sá, para a implantação do sistema, serão utilizados tambores com volume de 50 
litros, que serão cortados na horizontal e interligados por tubulações de abastecimento. Os sistemas serão preenchidos por pedras britadas, com intuído de suporte 
primário para as espécies vegetais a serem utilizadas. 
Etapa 2 -  Coleta do efluente (Abril a Setembro de 2018): A coleta do efluente será feita semanalmente por 3 a 5 
meses, conforme a necessidade de repetição instrumental e experimental. 
Etapa 3 - Análises Laboratoriais (Abril a Outubro de 2018): Serão conduzidas no Laboratório 
de Engenharia Ambiental da UNESA – Campos de Goytacazes e no Laboratório de Engenharia Bioquímica da Escola de Química da UFRJ – RJ.   	Etapa 4 - Análise Estatística 
dos dados obtidos (Junho de 2018 a Janeiro de 2019): O programa estatístico a ser utilizado será o STATISTICA 7. 	Etapa 5 – Publicação dos resultados (Agosto de 2018 a 
Janeiro de 2019): Elaboração de resumos e/ou artigos completos para submissão a eventos científicos. 


de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2005. p. 274-293.
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PROJETO: INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO DE BENEFICIAMENTO DO MÁRMORE EM TIJOLO SOLO-CIMENTO

Cronograma:
CRONOGRAMA EM TOPICOS FEVEREIRO/2018 A JANEIRO/2019

Fevereiro/2018: 
Coleta das amostras: Solo e resíduo de beneficiamento do mármore. Preparação 
inicial das amostras: secagem e peneiramento. Aquisição do cimento Portland. Agendamento dos ensaios para a caraterização física e química das amostras junto ao 
LAMAV-UENF.

Março/2018:
Inicio da realização dos ensaios para a caracterização física, química e mineralógica das amostras de solo e resíduo: difração de raios-X, 
fluorescência de raios-X, análise térmica diferencial, análise termogravimétrica, análise de tamanho de partículas, microscopia confocal e 
plasticidade.

Abril/2018:
Término dos ensaios de caracterização física, química e mineralógica das amostras de solo e resíduo. Coleta dos dados das análises obtidos 
junto ao LAMAV-UENF. 

Maio/2018: 
Interpretação dos resultados obtidos com as caracterizações e comparação os dados existentes na literatura. 




Descrição do Plano de Trabalho
INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO DE BENEFICIAMENTO DO MÁRMORE EM TIJOLO SOLO-CIMENTO

INTRODUÇÃO

O setor industrial Brasileiro produz enormes 
quantidades de diversos tipos de resíduos sólidos todos os anos. Na atualidade o grande desafio é encontrar soluções que viabilizem a valorização dos resíduos sólidos na 
produção de novos produtos de engenharia. Neste contexto a indústria cerâmica tem se demonstrado promissora como uma alternativa para o destino de grandes 
quantidades de resíduos sólidos poluentes (BATARA et al. 2012, SEGADÃES et al., 2006), de diversos tipos e origens, quando comparado aos métodos tradicionais.
 O 
Brasil detém uma expressiva indústria de rochas ornamentais. Estima-se que o Brasil tenha produzido 10 milhões de toneladas de rochas ornamentais em 2016, tendo 
sido a região Sudeste responsável por cerca de 64% deste volume. Os mármores, travertinos e calcários representaram cerca de 20% da produção total no ano, ou seja, 
cerca de 2 milhões de toneladas (ABIROCHAS, 2017). 
O processo de exploração inicia-se com a extração das pedras brutas das pedreiras e é finalizado com o 
beneficiamento, que é o processo de transformação dessas pedras em chapas polidas próprias para o consumo (SETEC, 2007). 
Esta forte atividade industrial de extração 
e beneficiamento de rochas ornamentais gera enormes quantidades de resíduos sólidos, que podem causar consequências negativas à segurança do meio ambiente e das 
pessoas (MANHÃES E HOLANDA, 2008). Estes resíduos não têm uma aplicação prática definida. Por este motivo, eles são em grande parte descartados em rios, lagoas, 
lagos, córregos e no meio ambiente, resultando em impactos negativos para o meio ambiente. 
	Segundo Brasileiro e Matos (2015) a incorporação de resíduos poluentes 
em materiais para construção civil é atrativa devido aos seguintes fatores:	•	A indústria da construção civil consome enorme volume de matérias-primas 
naturais;	•	Possibilita menor consumo de matérias-primas naturais;	•	O processo produtivo geralmente não sofre grandes modificações com a introdução do resíduo 
na massa cerâmica;	•	Produtos cerâmicos para construção civil permitem larga variabilidade de sua composição química e mineralógica;	•	Possibilita a inertização do 
resíduo poluente na estrutura do material cerâmico.
Dentre os diversos produtos destinados a construção civil atualmente os tijolos solo-cimento tem chamado a 
atenção, conhecido também como tijolo ecológico, tijolo estrutural ou tijolo de encaixe, é definido segundo Freire (1995) como uma mistura de solo pulverizado, cimento 
Portland e água sob compactação a um teor de umidade ótima, o qual forma um material estruturalmente resistente, estável, durável e de baixo custo. Por sua vez, a 
ABCP (1999), relata que o solo-cimento é o produto resultante da mistura de solo, cimento Portland e água, que compactados na umidade ótima e sob a máxima massa 
específica seca, em proporções previamente definidas, adquire resistência e durabilidade através das reações de hidratação do cimento. A qualidade da mistura depende 
da massa específica que deseja ser alcançada no processo de compactação, porcentagem de cimento a ser adicionada e da quantidade de água. Dentre os principais 
fatores que afetam as propriedades do solo-cimento são: tipo de solo, teor de umidade, teor de cimento, homogeneidade da mistura, compactação, idade e processo de 
cura.
As vantagens do uso do tijolo de solo-cimento vão desde a fabricação até sua utilização no canteiro de obras. Os equipamentos são simples e de baixo custo. A mão 
de obra para operar a máquina de fabricação não precisa ser especializada, permitindo sua operação no próprio local de obra, dessa forma reduzem-se os custos com 
transporte. Sua resistência à compressão é semelhante à do tijolo convencional, mas a qualidade final é superior, possuindo dimensões regulares e faces planas.
O 
presente trabalho de pesquisa se propõe a estudar a viabilidade de se incorporar o resíduo de beneficiamento do mármore na fabricação de tijolo do tipo solo-cimento. 
Em particular, o resíduo de beneficiamento do mármore será utilizado em substituição parcial do solo, que é uma matéria-prima natural. 

OBJETIVOS

O objetivo 
principal desta pesquisa é avaliar a possibilidade de incorporação do resíduo de beneficiamento do mármore fabricação de tijolo do tipo solo-cimento de baixo custo. 
Ênfase especial será dada a caracterização física e química do resíduo e a ao efeito da adição do resíduo nas propriedades tecnológicas do tijolo solo-cimento.

	Os 
objetivos específicos deste trabalho são:		•	Caracterização física, química e mineralógica das matérias-primas utilizadas.	•	Processamento e cura de tijolos solo-
cimento incorporados com resíduo de beneficiamento do mármore. 	•	Determinar a quantidade mais adequada de resíduo de beneficiamento do mármore a ser 
incorporada nos tijolos de solo-cimento a fim de manter suas características físicas e mecânica de acordo com as normas técnicas brasileiras.	•	Caracterização 
microestrutural e de fases dos tijolos produzidos.

METODOLOGIA

As matérias-primas utilizadas neste trabalham serão: solo arenoso, cimento Portland e resíduo de 
beneficiamento do mármore. O solo arenoso será coletado na empresa de Cerâmica Sardinha localizada no município de Campos dos Goytacazes/RJ. O cimento utilizado 
será do tipo cimento Portland CP III-40RS, por apresentar grande facilidade de encontrá-lo, seu baixo custo e de ser o cimento que apresenta maior resistência à 
compressão dentre os recomendados pela Associação Brasileira de Cimento Portland, através do Guia Básico de utilização do Cimento Portland na produção de tijolo solo-
cimento. O resíduo de beneficiamento do mármore será coletado nas marmorarias locais. 
Após a coleta, as amostras de solo e resíduo serão depositada em recipiente 
para secagem em estufa de laboratório a 110 °C durante 48 h. Posteriormente, as amostras serão desagregadas manualmente com graal e pistilo de porcelana, o solo 
será peneirado até passagem completa em peneira de 4 mesh (4,75 mm ASTM) e o resíduo de beneficiamento do mármore em peneira de 150 mesh (106 μm ASTM). 


Ao final serão colocados em vasilhame fechado para sua posterior utilização, de modo a não absorver umidade do ar. 
As matérias-primas serão submetidas à 
caracterização mineralógica, física e química, utilizando uma série de técnicas de caracterização como: difração de raios-X, fluorescência de raios-X, análise térmica 
diferencial, análise termogravimétrica, análise de tamanho de partículas, microscopia confocal e plasticidade.
Após a etapa de caracterização serão preparados os traços 
para fabricação dos corpos-de-prova.  Será preparada uma massa de referência, sem adição do resíduo e outras massas com adição de resíduo de beneficiamento do 
mármore em diferentes concentrações. Será utilizada uma mistura de solo-cimento padrão, sendo 1: 9, ou seja, uma parte de cimento para nove partes de solo. A massa 
será umedecida com o teor de 16% de água. Para essas misturas de solo-cimento será adicionado o resíduo de beneficiamento do mármore substituindo parcialmente o 
solo em 0, 10, 20, 30 e 40 % em peso.
Os corpos-de-prova serão conformados por prensagem uniaxial em prensa hidráulica, com capacidade de 15 toneladas. A carga 
que será utilizada no trabalho para os traços será de 2 toneladas. A matriz que será utilizada é de forma cilíndrica (Ø = 37,17 mm) e os pistões são de aço. 
Após a 
prensagem, os corpos-de-prova serão depositados em uma câmara úmida. Os corpos-de-prova serão curados durante 28 dias para realização dos ensaios tecnológicos. 
Na câmara úmida os corpos-de-prova serão curados sob condições de 95% de umidade e temperatura de 23 ± 2 °C, valores considerados ideais de acordo com a norma 
NBR 12024 (ABNT, 1992).
Após a etapa de cura os corpos-de-prova produzidos serão caracterizados fisicamente, quanto a massa específica Bulk, resistência à 
compressão e absorção de água. A caracterização microestrutural dos corpos-de-prova incorporados com resíduo será analisada através de microscopia 
confocal.				VIABILIDADE ECONOMICA FINANCEIRA		Abaixo são discriminados os custos de cada etapa para a realização desta pesquisa.	•	Coleta das amostras: Não 
apresentarão nenhum custo financeiro;	•	Análise laboratorial das amostras: Serão realizadas em parceria com o Laboratório de Materiais Avançados (LAMAV) da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) sendo isento de custos financeiros.	•	Preparação dos corpos de prova: Será realizado no Laboratório de 
Engenharia Civil da Universidade Estácio de Sá (UNESA) campus Macaé, não apresentando também custos financeiros.	•	Analise dos corpos-de-prova produzidos: Serão 
realizadas em parceria com LAMAV-UENF ficando também isentos de custos financeiros.
O custo dos deslocamento necessários para a realização da pesquisa e qualquer 
ensaio e/ou análise que o LAMAV-UENF não possa fazer por algum motivo será realizada em outro laboratório e serão custeados com a bolsa de pesquisa concedida pela 
UNESA ao pesquisador. 		REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO		Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP. Dosagem das misturas de solo-cimento: normas de dosagem 
e métodos de ensaio. São Paulo. 1999.	ABIROCHAS – Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais. Balanço das exportações Brasileiras de rochas 
ornamentais. 2016.
BARATA, M. S., ANGÉLICA, R. S. Caracterização dos resíduos cauliníticos das indústrias de mineração de caulim da Amazônia como matéria-prima 
para produção de pozolanas de alta reatividade, Cerâmica 58, 36-42, 2012. 
BRASILEIRO, L. L., MATOS, J. M. E., Revisão bibliográfica: reutilização de resíduos da 
construção e demolição na insdustria da construção civil. Cerâmica 61. 178-189p. 2015.
FREIRE, Alexandre Sayeg.; MOTTA, José Francisco M. Potencialidade para o 
aproveitamento econômico de rejeito da serragem do granito. Revista Rochas de Qualidade. São Paulo. Ano XXV. Jul./ago. Edição 123, p.98-108. 1995.
MANHÃES, 
J.P.V.T.; HOLANDA, J.N.F. Caracterização e classificação de resíduo sólido “pó de rocha granítica” gerado na indústria de rochas ornamentais. Química Nova, v. 31, n. 6, p. 
1301-1304. 2008.
SEGADAES, A. M.; CARVALHO M. A.; ACCHAR, W.  Using marble and granite rejects to enhance the processing of clay products. Applied Clay Science, 
11p. 2006.	SETEC – Secretaria de educação profissional e tecnológica. Rochas Ornamentais- Ornamental rocks. Ministério da Educação. Brasília – DF. 28p. 2007.	
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Junho/2018:
Preparação dos traços utilizados para fabricação dos corpos de prova. Mistura das matérias-primas e umidificação ótima para a formação de uma massa 
cerâmica homogênea. Preparação do Worshop sobre reutilização de resíduos sólidos para ser apresentada no Campus Macaé na semana do meio 
Ambiente.

Julho/2018: 
Prensagem dos corpos-de-prova e início do período de cura. O período de cura compreenderá 28 dias. Agendamento dos ensaios micro 
estruturais e tecnológicos dos corpos-de-prova produzidos.


Agosto/2018:
Inicio dos ensaios micro estruturais e tecnológicos dos corpos-de-prova realizados no 
LAMAV-UENF. Elaboração de resumo com os resultados obtidos até o momento para submissão no Seminário de pesquisa da Estácio. 

Setembro/2018:

Término dos 
ensaios micro estruturais e tecnológicos. Coleta dos dados das análises obtidos junto ao LAMAV-UENF. 

Outubro/2018:
Interpretação dos resultados obtidos dos 
ensaios de caracterização micro estrutural e tecnológicos e comparação com os resultados existentes nas normas e na literatura. 

Novembro/2018: 

Interpretação dos 
resultados obtidos dos ensaios de caracterização micro estrutural e tecnológicos e comparação com os resultados existentes nas normas e na literatura. 



Dezembro/2018:
Elaboração do artigo final contendo todos os resultados obtidos para publicação.

Janeiro/2018: 
Elaboração do relatório final com a descrição 
detalhada de todas as atividades realizadas durante o período da pesquisa e os resultados obtidos durante o período de vigência do apoio financeiro.
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PROJETO: A ergonomia a serviço do esporte: A busca uma melhoria no desempenho dos praticantes de Remo através do desenvolvimento de um 
produto e de estudos antropométricos e biomecânicos

Cronograma:
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES		De fevereiro até março de 2018 	•	Identificar o perfil antropométrico dos praticantes (atletas e não atletas), de uma escola de remo, 
situada no município do Rio de Janeiro. 	•	Analisar tais informações, a fim de classificar o público alvo, bem como direcionar os esforços de pesquisa. 		De abril até maio 
de 2018 	•	Criar uma escala visual, por cores, que permita o ajuste do “finca-pés”, parte responsável pelo apoio dos pés na embarcação, de uma maneira mais simples e 
ergonômica. 	•	Aplicar testes práticos, a fim de aferir os possíveis ganhos obtidos. 	De junho até setembro de 2018 	•	Submeter o 1º trabalho para publicação externa. 


•	Identificar materiais não metálicos capazes de compor um novo produto destinado ao uso em assentos de remo. 	•	Desenvolver os protótipos.	De outubro até 
dezembro de 2018 	•	Analisar as propriedades mecânicas do produto desenvolvido, visando segurança, conforto e uma melhor ergonomia aos seus usuários. 


•	Comparar os resultados de laboratório com o uso em diferentes tipos de usuários, visando identificar melhorias no processo e/ou no projeto do produto.	Janeiro de 
2019 	•	Submeter o 2º trabalho para publicação externa. 	•	Enviar do relatório final.	

Descrição do Plano de Trabalho
1.  INTRODUÇÃO
A ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao homem. O trabalho aqui tem uma acepção bastante ampla, abrangendo não apenas aqueles 
executados com máquinas e equipamentos, utilizados para transformar os materiais, mas também toda a situação em que ocorre o relacionamento entre o homem e 
uma atividade produtiva. Isso envolve não somente o ambiente físico, mas também os aspectos organizacionais. 
A ergonomia trata do estudo antropométrico e 
biomecânico. A antropometria trata das medidas físicas do corpo humano. Aparentemente, medir as pessoas seria uma tarefa fácil, bastando para isso ter uma régua, 
trena e balança. Entretanto, isso não é tão simples assim, quando se pretende obter medidas representativas e confiáveis de uma população, que é composto de 
indivíduos dos mais variados tipos e dimensões. Além disso, as condições em que essas medidas são realizadas (com roupa ou sem roupa, com ou sem calçado, ereto ou 
na postura relaxada) influem consideravelmente nos resultados.
A divisão conceitual do esporte nas dimensões educacional, de rendimento e participação tem se 
apresentado como uma referência para consolidar políticas públicas e propostas pedagógicas inclusivas para o setor esportivo no Brasil. A partir da constatação de que 
tanto os processos pedagógicos quanto às ações políticas ancoradas na busca incessante pela performance promovem práticas excludentes, o reconhecimento das 
dimensões educacional e de participação se apresenta como um importante passo para a democratização e garantia do acesso ao esporte como um direito social. De 
acordo com a Lei nº 9.615/98, conhecida como “Lei Pelé”. 	A Organização das Nações Unidas (ONU) sempre considerou o esporte uma importante ferramenta para lidar 
com questões de desenvolvimento. A ONU vem trabalhando com o governo federal, os estados, os municípios, o setor privado, a academia, organizações da sociedade 
civil, clubes esportivos e atletas para estimular políticas que promovam, entre outros fatores, o direito ao esporte e à prática esportiva. 
A prática desportiva traz 
associado o risco de lesão. Para se reduzir esse risco, é necessário recorrer-se a estudos de epidemiologia das lesões para se estabelecerem programas de prevenção 
eficazes. A existência de diversas definições de lesão desportiva, torna difícil e pode invalidar a comparação entre estudos.
Nos dias atuais, cada vez existem mais pessoas 
por todo o mundo a participarem nas mais variadas modalidades desportivas, pelos mais diversos motivos que variam entre o interesse pessoal, a descontração e a 
manutenção física, passando ainda, por questões de saúde (Fong et al., 2007). São cada vez menos aqueles que conseguem ficar indiferentes à máxima de que o desporto 
é saudável e que contribui para o aumento do bem-estar físico e psicológico. Um estilo de vida fisicamente ativo e a participação no desporto e na atividade física é 
importante para todas as idades. São muitas as razões para participar no desporto e na atividade física, como o prazer e a necessidade de relaxar, a competição, a 
socialização, e a manutenção e melhoria da condição física e da saúde. Contudo, a participação desportiva também implica o risco de lesão por uso excessivo, bem como 
por lesões agudas (Bahr et al.,2003).
Sendo assim, umas das atividades que podem contemplar o acometimento de lesões físicas são as atividades praticadas ao ar livre, e 
estas não são recentes, pois datam, pelo menos de 1857, ano da fundação do Clube de Excursionismo Britânico, acompanhado pelo surgimento de vários outros clubes 
congêneres, criados principalmente na Europa e América do Norte (DIAS, MELO, ALVES JÚNIOR, 2007).
O Remo é uma modalidade esportiva que há séculos faz parte do 
cotidiano de muitos povos. É um esporte praticado que o remador se posiciona na direção oposta à direção do barco. Existem barcos de diversos tamanhos variando do 
número de remadores, o movimento envolve várias articulações, inclusive da coluna lombar. No Brasil, o Remo possui uns poucos milhares de praticantes que já estão no 
esporte há algum tempo. 
	Como afirmou Cratty (1989), o esporte é um dos fenômenos sociais e culturais mais importantes. Atualmente, uma parte considerável das 
pessoas em todo o mundo, pertencentes a todas as faixas etárias e classes sociais estão engajadas em algum tipo de programa esportivo. O Remo está inserido nesse 
contexto por ser um esporte praticado em todos os continentes. Carraveta (1995) citado por Scalon (1998) destacou entre os papéis mais importantes do desporto a 
iniciativa, perseverança, intensidade, aperfeiçoamento e menosprezo ao perigo. 
O Remo é um dos esportes que mais exige fisiologicamente do atleta em todos os 
sistemas energéticos. Um bom remador precisa ser resistente a longos períodos de esforço, precisa ser forte para carregar o seu peso e o do barco andar com uma maior 
economia de energia. É um esporte de movimentos repetitivos, usando maiores e menores músculos das pernas, nádegas, braços, abdômen, parte superior e inferior das 
costas, ombros e peito. As valências físicas trabalhadas no remo são: a capacidade aeróbia, anaeróbia, resistência muscular e flexibilidade. 
2. JUSTIFICATIVA
Esse 
trabalho se destina analisar os equipamentos internos existentes dentro de uma embarcação de remo esportivo, em especial aqueles que demandam uma postura 
adequada quando utilizado. Avaliar como o desportista se acomoda, no seu assento, se apresenta de maneira adequada e que respeite suas medidas físicas, assim como 
sua postura dentro da embarcação. Através desse estudo, pretende-se propor novas práticas e demonstrar alternativas para o uso mais eficiente, de acordo com a 
estatura e medidas do usuário. 
O tratamento dos estudos antropométricos, biomecânicos e análise postural, contará com a participação direta de uma profissional de 
Fisioterapeuta, Janete Fausto da Rocha – CREFITO 2–11664F, CPF: 510.178.737-04, que também é formada em Engenharia de Produção –Universidade Estácio de Sá, cujo 
link para o Lattes é o seguinte: http://lattes.cnpq.br/0311038838703537

DESENHO
Em relação ao desenho de pesquisa adotado por este estudo, pode-se afirmar 
quanto ao tipo, que a abordagem desta pesquisa será:
1)	Prática, pois trata-se da pesquisa ligada à prática de conhecimento científico para fins explícitos de intervenção 
na realidade, mas com o rigor metodológico.
2)	Explicativa, já que se preocupa em identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de fatos e/ou 
fenômenos de determinada realidade.
3)	Quantitativa, pois dados analisados poderão ser quantificados. 
4)	Aplicada, já que busca gerar conhecimentos para a 
aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos.  

3.   HIPÓTESE
O uso dos dois produtos propostos neste trabalho trará uma melhoria na prática do 
Remo, através de um uso mais eficiente de seus recursos, mitigando possíveis lesões, na sua prática.
4.   OBJETIVO GERAL	

Promover um uso mais responsivo dos 
recursos, na prática do Remo, e contribuir para uma maior segurança, conforto e ergonomia dos seus usuários. 		4.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS		•	Identificar o perfil 
antropométrico dos praticantes (atletas e não atletas), de uma escola de remo, situada no município do Rio de Janeiro. 	•	Analisar tais informações, a fim de classificar o 
público alvo, bem como direcionar os esforços de pesquisa. 	•	Criar uma escala visual, por cores, que permita aos remadores o ajuste fácil do “finca-pés”, que a parte 
responsável pelo apoio dos pés na embarcação, de uma maneira mais simples e ergonômica.	•	Identificar materiais não metálicos capazes de compor um novo produto 
destinado ao uso em assentos de remo.	•	Analisar as propriedades mecânicas do produto desenvolvido, visando segurança, conforto e uma melhor ergonomia aos seus 
usuários.	•	Comparar os resultados de laboratório com o uso em diferentes tipos de usuários, visando identificar melhorias no processo e/ou no projeto do produto.		5. 
METODOLOGIA

Quanto aos objetivos o estudo será uma Pesquisa Explicativa pois, segundo Gil (2017), busca identificar os fatores que determinam ou que contribuem 
para a ocorrência dos fenômenos. Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo será uma Pesquisa Experimental, pois a partir de um objeto de estudo, seleciona-se as 
variáveis que serão capazes de influenciá-lo, define-se as formas de controle e de observação dos efeitos que tais variáveis produzem no objeto.

6. RESULTADOS 
ESPERADOS

	Como ganhos esperados, este projeto de pesquisa irá produzir dois produtos:

a)	Uma escala visual, por cores, que permita aos remadores o ajuste do 
“finca-pés”, que a parte responsável pelo apoio dos pés na embarcação, de uma maneira mais simples e ergonômica.	b)	Um novo produto destinado ao uso em assentos 
de remo, visando segurança, conforto e uma melhor ergonomia aos seus usuários. Ao termino, irá se buscar o direito a uma patente, junto ao Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial - INPI (2017).

7. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA

	Sobre escala visual, a viabilidade técnica será simples e a viabilidade econômica será de 
baixo custo, pois necessitará apenas de uma faixa adesiva (0,05m x 0,60m) em cada uma das embarcações utilizadas no estudo, e uma faixa adesiva (0,50m x 2,00m) para 
identificação visual da faixa correspondente, pelos usuários.
	A viabilidade técnica de um novo produto destinado ao uso em assentos de remo, dependerá dos insumos 
escolhidos, bem como do processo fabril associado à sua produção. Os materiais, não metálicos, utilizados na composição deste novo produto deverão ser de baixo custo, 
a fim de que ele possa ter uma produção industrial factível e escalável. 
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PROJETO: Desenvolvimento de Processos Alternativos e Inovadores para a Destilação de Cachaça e Extração de Óleos Essenciais em Alambiques

Descrição do Plano de Trabalho
Título: Desenvolvimento de Processos Alternativos e Inovadores para a Destilação de Cachaça e Extração de Óleos Essenciais em Alambiques
1. Introdução: O processo 
de destilação em batelada é ainda muito utilizado pela indústria, sendo justificado em função da sua flexibilidade de processamento, baixo custo de investimento inicial e 
quando as quantidades de material a serem processadas são pequenas, inviabilizando o emprego do processo de destilação contínuo em colunas. Em particular o 
processo de destilação em batelada tem relevância na produção em pequena escala de óleos essenciais, biodiesel e de cachaça. A Cachaça: A cachaça é uma bebida 
tradicionalmente brasileira, com graduação alcoólica entre 38 e 48oGL, obtida a partir da destilação do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar. A origem da 
cachaça está intimamente ligada à própria história do Brasil, sendo a primeira bebida destilada produzida na América Latina durante a colonização Luso-Hispânica, no 
início do século XVI. As grandes indústrias usam geralmente colunas de destilação com processos contínuos. Mas cerca de 400 milhões de litros de cachaça oriundas de 
médios e pequenos produtores são produzidas em alambiques no processo destilação em batelada. O Brasil possui cerca de 30.000 produtores de cachaça, sendo a 
grande maioria, produtores de cachaça de alambique. Desse total, 1483 são registrados oficialmente no Ministério da Agricultura e são responsáveis por 4182 marcas 
comerciais. Com capacidade instalada de 1,2 bilhões de litros, o setor ainda exporta um volume muito reduzido. O volume de cachaça exportado em 2012 chegou a pouco 
mais de 8 milhões de litros, sendo os principais destinos a Alemanha e os Estados Unidos. Com o reconhecimento oficial dos Estados Unidos de que a cachaça é uma 
bebida exclusivamente brasileira (em vigor desde 11 de abril de 2013), há uma expectativa de aumento da participação da cachaça no mercado americano. Além do 
mercado de exportação, entre as diversas categorias de cachaça observa-se o aumento e a valorização dos produtos considerados “Premium” enquanto os produtos mais 
populares têm reduzido a sua participação no mercado, perdendo espaço para outros destilados. De olho neste mercado mais nobre, produtores tradicionais de cachaça 
de coluna têm investido simultaneamente na produção da cachaça de alambique. Nesse mercado seleto a busca pela inovação é constante e necessária para a 
diferenciação dos produtos. Nessa busca pela inovação e melhoria dos processos produtivos alguns produtores passaram a fazer a bidestilação da cachaça, onde o 
produto final é redestilado em alambiques seguindo-se a mesma metodologia de fracionamento da primeira destilação que separa a cabeça, o coração e a cauda. 
Segundo a literatura, a dupla destilação retira parte da água, permite uma maior concentração de etanol, diminui a concentração de álcoois superiores, elimina parte de 
alguns contaminantes nocivos, tais como aldeídos, metanol, ácido acético, cobre e carbamato de etila, e melhora a qualidade sensorial da bebida. Outra forma de 
diferenciação é o envelhecimento da cachaça em tonéis de madeiras brasileiras, técnica tradicional que adiciona sabores e aromas únicos ao produto nacional. O 
envelhecimento da aguardente em tonéis de madeira promove diminuição significativa do sabor alcoólico e da agressividade da bebida, com simultâneo aumento da 
doçura e do sabor de madeira, proporcionando uma efetiva melhora sensorial do produto. É uma etapa indispensável, quando se deseja agregar qualidade e, 
consequentemente, valor a uma bebida destilada. Todavia a falta de controle desse processo e o desconhecimento em relação aos compostos extraídos leva muitas vezes 
à obtenção de produtos excessivamente adstringentes com uma elevada concentração de polifenois. O emprego da bidestilação para a separação desses compostos 
indesejáveis e manutenção das características aromáticas da cachaça é um processo que vem sendo testado na indústria local. Porém os testes em escala industrial são 
onerosos e inadequados à projetos dessa natureza. Assim o emprego do simulador de destilação desenvolvido no Laboratório de Matemática Aplicada e Computação 
Científica (LabMACC) do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IPRJ/UERJ) em parceria com a Universidade Estácio de Sá (UNESA), campus 
Nova Friburgo, associado a técnicas modernas de otimização e experimentos em pequena escala se apresentam como uma ferramenta mais adequada para tratamento 
desse problema. Os Óleos essenciais: Os óleos essenciais são compostos químicos voláteis encontrados em regiões denominadas tricomas. São característicos por sua 
fragrância, aparência oleosa e facilidade para volatilizar. Devido às frequentes atividades biológica, antimicrobiana e antioxidante, óleos essenciais despertam interesse 
em diversas indústrias, tais como alimentícia, farmacêutica, cosméticos, perfumaria, higiene e limpeza. Eles são também empregados como matéria-prima na fabricação 
de tintas e na agricultura, para controle biológico. Para isolar tais óleos, são empregados diferentes métodos de extração. Entretanto, a composição do óleo pode variar 
significativamente, dependendo do método a ser utilizado. A destilação por arraste a vapor é utilizada principalmente para materiais sensíveis à temperatura, sendo 
baseada na diferença de volatilidade de determinados compostos presentes na matéria-prima. As indústrias dão preferência a este método de extração, pois, devido à 
sua maior simplicidade e economia, permite tratar de uma única vez quantidades significativas de material vegetal. Devido à diferença de equipamento e operação na 
extração por arraste a vapor em laboratório e na indústria, a curva de extração naturalmente não é a mesma. No laboratório, o material vegetal é geralmente pré-tratado 
antes do processo, ocasionando o aumento da eficiência deste. Nesse caso, uma maneira de se representar melhor uma unidade industrial é a criação de uma unidade 
piloto, a qual aproxima os dados laboratoriais ao que ocorre efetivamente na indústria de óleos essenciais. A modelagem matemática de destilação a vapor é um passo 
inevitável para projetar plantas industriais de extração de óleo essencial, visando a boas condições operacionais. A grande dificuldade na simulação de processos 
envolvendo substâncias naturais é o reduzido número de propriedades termo físicas e dados experimentais disponível na literatura. Devido à diversidade e complexidade 
das moléculas presentes, o estudo do processamento de compostos naturais ainda é pequeno. A otimização do processo se torna interessante visto que a destilação é a 
operação que demanda grande parcela do custo energético do produto. Para algumas misturas, uma pequena redução no tempo total da batelada corresponde a uma 
considerável redução nos custos operacionais. Desta maneira, é notável a constante preocupação dos pesquisadores com a otimização operacional das colunas de 
destilação em batelada. Outro fato notável é que uma vez validado o modelo para um óleo em particular, pode-se estender o modelo desenvolvido para outros óleos 
essenciais, desde que conhecida sua composição inicial. Uma vez que o modelo, simples ou rigoroso, descreve de maneira satisfatória o processo, a determinação de uma 
política de operação ótima passa pelo regime de refluxo adotado. Desta forma, neste projeto, serão investigados modelos para predição de tais propriedades 
termodinâmicas, fundamentais à modelagem e simulação do processo de destilação em batelada de óleos essenciais. Estudo de técnicas de destilação a vácuo em 
alambique com a utilização do Simulador Computacional e com testes em escala de laboratório também serão realizados. 2. Objetivos: O presente projeto de pesquisa 
apresenta como um dos seus objetivos a utilização dos simuladores do processo de destilação em batelada desenvolvidos no LabMACC do IPRJ/UERJ em parceria com a 
UNESA/Nova Friburgo, para o estudo e desenvolvimento de processos de destilação em batelada aplicados à produção de cachaça e à produção de óleos essenciais. 
Objetiva-se também a utilização de cromatografia gasosa e espectrofotomeria UV e visível para análise físico-química dos óleos essenciais e destilados produzidos no 
laboratório da UNESA e também dos destilados produzidos nos alambiques que se encontram em funcionamento na região ampliando assim o escopo analítico do 
laboratório. A aplicação da modelagem termodinâmica para a otimização de processos de destilação e de bidestilação, juntamente com métodos numéricos robustos e 
técnicas de simulação computacional de alto desempenho, serão objetivos fortemente visados no presente projeto. 3. Metodologia: A metodologia proposta compreende 
três etapas de desenvolvimento. 1) Simulação numérica do processo de destilação e aplicação de técnicas de otimização multiobjetivo para minimizar o consumo de 
energia, maximizar a recuperação dos compostos de interesse. 2) Realização de experimentos em escala de laboratório: Serão conduzidas: a) bidestilações de cachaças 
armazenadas em diferentes madeiras sob diversas condições de aquecimento e refluxo para identificação e quantificação dos compostos voláteis extraídos no processo. 
b) Extração de óleos essenciais por arraste de vapor e destilação com pressão reduzida. Nos dois casos os produtos obtidos serão analisados por densimetria, 
cromatografia gasosa e por espectrometria de varredura na região do visível e UV. 3) Experimentos de destilação serão realizados em laboratório, usando pequenos 
alambiques de cobre com colunas especiais para controle da taxa de refluxo interno, capazes de reproduzir as curvas de destilação características dos alambiques de 
cobre tradicionais. Isso será feito usando-se as seguintes metodologias de análise laboratorial: (1) o teor alcoólico será determinado por refratometria / densimetria, (2) a 
acidez volátil será determinada por titulometria, (3) os teores de ésteres, aldeídos, n-propanol, iso-butano e do álcool iso-amílico serão determinados por cromatografia 
gasosa. Por outro lado, será abordada a modelagem termodinâmica do processo de destilação em alambique e a aplicação do simulador desenvolvido para a sua 
simulação e otimização das variáveis de processo. Para garantir a eficiência das simulações, os códigos gerados serão processados em máquinas de alto desempenho, 
constituídas de vários núcleos de processamento e munidas de compiladores para a computação paralela automatizada. Os resultados obtidos por meio de simulação 
serão utilizados para o planejamento de experimentos em pequena escala para confirmação dos dados teóricos. 4. Resultados Esperados: De acordo com os objetivos e 
metas propostos neste projeto de pesquisa, pretende-se alcançar os seguintes resultados: - Desenvolvimento de processos inovadores para a padronização e melhoria das 
qualidades sensoriais e organolépticas da cachaça. - Adaptação do simulador numérico ao processo de destilação a vácuo e extração por arraste de vapor em 
alambiques. - Contribuir para o aumento do conhecimento científico dos processos de destilação de cachaça em alambiques. - Melhorar a infraestrutura laboratorial da 
UNESA/campus Nova Friburgo. - Formação de recursos humanos no âmbito científico e tecnológico do projeto. - Promoção da qualificação tecnológica da cachaça 
produzida na Região Centro Norte Fluminense. - Consolidar a linha de pesquisa do processo de destilação em batelada aplicado à produção de cachaça e outros fluidos. - 
Estreitar parcerias com as indústrias locais. 5. Viabilidade Técnica e Econômica: O presente projeto de pesquisa será desenvolvido com os recursos, material de consumo e 
equipamentos, já existentes nos laboratórios da UNESA/Nova Friburgo, em conjunto com o IPRJ/UERJ, IMA/UFRJ e UEZO. Os experimentos em escala de laboratório serão 
realizados no laboratório de química da UNESA/Nova Friburgo. As análises físico-química por cromatografia gasosa e por espectrometria de varredura na região do visível 
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Cronograma:
Etapa 1 : Experimentos de Destilação em Laboratório - de fevereiro/2018 a novembro/2018 - Experimentos de destilação serão realizados em laboratório, usando um 
alambique de cobre com coluna especial para controle da taxa de refluxo interno, capaz de reproduzir as curvas de destilação características dos alambiques de cobre 
tradicionais. Serão conduzidas: a) bidestilações de cachaças armazenadas em diferentes madeiras sob diversas condições de aquecimento e refluxo para identificação e 
quantificação dos compostos voláteis extraídos no processo. b) Extração de óleos essenciais por arraste de vapor e destilação com pressão reduzida. Nos dois casos os 
produtos obtidos serão analisados por densimetria, cromatografia gasosa e por espectrometria de varredura na região do visível e UV. Etapa 2: Medidas das Propriedades 
Físico-Químicas - de março/2018 a novembro/2018 - Objetiva-se também a utilização de cromatografia gasosa e espectrofotomeria UV e visível para análise físico-química 
dos óleos essenciais e destilados produzidos em laboratório e também dos destilados produzidos nos alambiques que se encontram em funcionamento na região 
ampliando assim o escopo analítico do laboratório. Etapa 3: Experimentos de Destilação nas Fábricas - de abril/2018 a novembro/2018 - A metodologia deste projeto 
inclui um estudo comparativo. Para isso, serão feitos experimentos semelhantes em alambiques de cobre usados pelos produtores da região. Assim sendo, serão 
comparados processos de destilação em batelada aplicados à produção de cachaça e à produção de óleos essenciais. Etapa 4: Análise e Comparações dos Resultados - de 
março/2018 a dezembro/2018 - Análise, Comparações e Conclusão dos Resultados. Etapa 5: Comunicações, Palestras, Relatórios e Artigos - de março/2018 a 
janeiro/2019 - Relatórios parciais, Apresentação do trabalho de pesquisa no Seminário de Pesquisa da Estácio, Submissão do projeto de pesquisa a órgão de fomento ou 
empresa privada, Apresentações em Congressos Científicos, Publicações em periódicos científicos relevantes na área e Elaboração do relatório técnico.

e UV serão realizados em parceria com IPRJ/UERJ, IMA/UFRJ e o UEZO. 
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Atividades
Fevereiro a março : levantamento bibliográfico
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destes
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Outubro novembro ; tradução dos artigos 
Dezembro, janeiro 
Conclusão final da pesquisa



Descrição do Plano de Trabalho
A pesquisa a ser desenvolvida  surgiu  no âmbito do programa Tecnologia e Moda elaborado pelo Laboratório do  Museu do Amanhã  no Rio de  Janeiro em colaboração 
da BIOTECAM. A pesquisa foi selecionada no Edital inovativa 2017 para fazer parte da missão França Brasil da APEX Brasil.
Pretendemos continuar esta pesquisa no 
âmbito do programa de pesquisa e produtividade da UNESA

Introdução

Frankie M.C. Ng & Wang( 2016), revelou em seus estudos que a indústria da moda é 
considerada responsável pela poluição da água , por  emissões de dióxido de carbono em larga escala , além da produção de  resíduos, devido os processos de produção 
envolvidos. 

Os pesquisadores estão tentando expandir  tendências  para  uma  moda ética,  com  roupas amigas do meio ambiente. A realização bem-sucedida da moda 
autônoma natural   tem um enorme potencial criativo e prático e tem um profundo efeito sustentável na indústria e no meio ambiente.

Um novo  conceito de moda 
futura está fundamentado no uso de   tecidos biológicos de celulose bacteriana. Este conceito  pioneiro foi  criado pela designer de moda LEE S. (2003), cujo trabalho foi 
exibido em todo o mundo. Ela usa um material baseado em kombucha como um tecido ou vegetal para fazer roupas. Kombucha é uma bebida probiótica e fermentada, 
feita de chá preto e açúcar. Lee assim  trabalha com os micróbios para cultivar roupas, cujo o o potencial é simplesmente deslumbrante.

A Universidade Estadual de 
Iowa (LEE, Y-A-2016) também  estuda  roupas feitas a partir de subprodutos de chá , que poderiam melhorar a saúde da indústria da moda. A equipe de pesquisa projetou 
um colete e protótipo de sapato da fibra celulósica cultivada em seu laboratório. A fibra de celulose contempla um ciclo contínuo de reutilização ou regeneração,  que é 
conhecido como design de berço a berço.  Não é mais necessário fazer certos materiais sintéticos, mas é necessário propor uma certa quantidade de tempo para crescer, 
secar e tratar o material em condições específicas. A ideia é contribuir para a melhoria  de vida e do planeta a longo prazo, 

Cientistas e designers da Queensland estão 
também liderando uma revolução global de roupas baseadas em bactérias, trabalhando em formas de fazer a pele do chá Kombucha fermentado em  um tecido  à prova 
d'água e resistente. Segundo BILA (2016) o tecido Kombucha é um material natural, durável, biodegradável e reutilizável, podendo ser cortado, costurado, moldado, 
colado, oleado, tingido, pintado, impermeável e gravado a laser.  Existe também um enorme potencial para o uso generalizado.  Pode-se realmente fazer uma peça de 
vestuário de um tecido, colocá-lo em um liquidificador,  misturar e fazer outro vestuário, pois  trata-se apenas de um tecido de celulose.

Objetivo  da pesquisa: estudo 
da  aplicação de tecidos orgânicos fabricados a partir da Kombucha na confecção de   bolsas .

Metodologia 
Investigar  o uso dos tecidos produzidos de  Kombucha, as 
possibilidades de corte, dobradura, alteração de formas, colagem e aderência entre si e com outros materiais , e estruturação  da lâminas e elaboração de 
protótipos,
Investigar a aplicação destes tecidos em substituição ao couro e outros materiais já adotados em bolsas.
Os tecidos serão aplicados em modelos diferentes 
de bolsa.Serão realizados protótipos e testados.
O trabalho será desenvolvido a partir da parceria com a startup BIOTECAM que fabrica o tecido biológico.

Resultados 
esperados:
-caracterização dos tecidos biológicos;
-exploração  das possibilidades de colagem , costura , estruturação e montagem dos tecidos obtidos; 
-avaliação e  
perspectivas  da aplicação  dos tecidos biológicos  na indústria da  moda. 

Referências Bibliográficas :
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PROJETO: Fatores Determinantes na Performance dos Fundos de Previdência no Brasil através da Regressão Logística.

Cronograma:
Fev/18 a Mai/18: Estudo sobre referencial teórico na área de métodos quantitativos em trabalhos de carteiras e investimentos, assim como a complementação de 
estudos na área de educação financeira. 	Abr/18 a Ago/18 – Início da Pesquisa de campo (Análise de Dados da parte de Carteiras e realização dos questionários para a 
área de educação financeira). Esta fase busca as informações que serão necessárias para a geração da base de dados dos artigos	Ago/18 a Nov/18 – Término e envio dos 
trabalhos para periódicos acadêmicos avaliados pela Qualis (Webqualis). A ideia é que os trabalhos sejam publicados em revistas com mínima qualificação B4 no Qualis. 
Remessa de proposta para Faperj ou CNPQ para solicitação de auxílio no montante de R$ 4 mil. Além disso, envio de trabalho para o seminário e pesquisa e participação 
no mesmo (X Seminário de Pesquisa da Unesa).	Dez/18 a Jan/19	– Possibilidade de envio de outro artigo para revista acadêmica Qualis de trabalhos que estou realizando 
em paralelo oriundo de pesquisas passadas.
Vale destacar que o cronograma acima pode sofrer algumas mudanças, pois às vezes conseguimos antecipar alguma etapa, 
ou até mesmo ficamos sabendo de alguns periódicos que estão interessados em publicação em nossa área de pesquisa.
Além disso, gostaria de agradecer mais uma vez a 
toda a equipe de Pesquisa da Unesa que sempre prestou todas as informações necessárias e auxiliou integralmente nas atividades desenvolvidas ao longo do ano. Sempre 
é um prazer em fazer parte da equipe de professores pesquisadores da Unesa.



Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
A área de investimentos e educação financeira possuem grande interseção na área de gestão. A principal ideia deste projeto e fazer trabalhos nestes temas de 
estudo com a consequente produção de artigos acadêmicos para periódicos com qualificação mínima de Qualis B4 (classificação da Capes) e a busca de projetos de 
pesquisa junto às agências, como Faperj e CNPQ.
Em relação ao trabalho sobre carteiras/investimentos iremos propor um estudo que avalia as carteiras de 
previdência/fundos de investimento e quais são as variáveis que são mais influentes na performance da gestão financeira. Neste trabalho iremos utilizar, a priori, a 
metodologia da regressão quantílica para verificar quais as principais características que influenciam o seu sucesso. Em determinado percentil (5% e 10% dos melhores na 
relação risco x retorno). O estudo terá como referencial teórico artigos acadêmicos da área de finanças e investimentos, tanto da área internacional como nacional, assim 
como literatura no ramo de métodos quantitativos. Esse trabalho deverá ser realizado com alunos da Universidade Estácio de Sá na área de pós-graduação e/ou 
graduação.
Com a perspectiva de fortes mudanças no curto prazo na previdência pública brasileira e o grande incremento que este setor deve ter no futuro na área 
privada, em razão da maior procura das pessoas por produtos neste segmento, será de suma importância identificar quais fundos e fatores que levaram ao sucesso da 
gestão destes mecanismos de investimento. 
Sob a educação financeira é um tema relevante em qualquer país. Conforme já destacado no projeto de pesquisa anterior, a 
S&P Global Financial Literacy Survey indicou aproximadamente que de cada três adultos presentes em nosso mundo, dois são praticamente analfabetos financeiros. Vale 
destacar que tal documento foi realizado com 143 países e com uma amostra de mais de 150 mil pessoas. A ideia é tentar buscar outras variáveis, além das estudadas 
anteriormente, que influenciam o nível de educação financeira dos indivíduos. Neste assunto tentaremos ver se existe também correlação entre o nível de alfabetização 
financeira e o perfil dos investidores. A estratégia deste trabalho é fazer uma pesquisa através de questionários e tentar responder as perguntas existentes em nossa 
pesquisa.
Os dois temas apesar de diferentes são complementares na área de finanças e podem contribuir para a melhoria da educação financeira, assim como na gestão 
de investimentos. Sendo assim, os artigos abordarão três áreas de conhecimento: métodos quantitativos, finanças e educação financeira.

Objetivo
Este projeto buscará 
realizar dois trabalhos. O primeiro na área de investimento/carteiras e o segundo sobre educação financeira. No que concerne ao primeiro artigo a ser gerado tentaremos 
avaliar a questão risco x retorno de forma quantitativa através da técnica da regressão quantílica em nosso estudo. Iremos pesquisar quais são as variáveis que mais 
impactam os retornos dos fundos de previdência ou fundos multimercados existentes na indústria de fundos de investimento/previdência. A pesquisa será realizada com 
base de dados públicas, com as informações prestadas pelos fundos às autoridades do ramo, assim como a utilização de variáveis macroeconômicas existentes no 
mercado.
Além da técnica da regressão quantílica podermos usar a metodologia dos mínimos quadrados ordinários e/ou mínimos quadrados parciais no intuito de 
avaliar comportamento específicos nas carteiras de previdência/fundos. 
O segundo trabalho será uma continuação da atividade que estou realizando neste ano no meu 
tema de pesquisa. A ideia inicial é tentar avaliar outras variáveis que não foram elencados nos trabalhos anteriores nesta atividade. Permanecerei com a ideia de pesquisa 
de campo, com uso de questionário, mas tentando verificar o comportamento de outras variáveis no tema de educação financeira.
Dessa forma, os trabalhos terão a 
metodologia quantitativa aplicada em softwares como o R e/ou SPSS, o qual já foi adquirido com recursos da Faperj (R$ 12.000,00) por projeto de pesquisa FAPERJ 
solicitado em 2015 pela UNESA. Vale relembrar que tanto o software como as máquinas que foram adquiridos no passado já foram repassados ao patrimônio da 
Unesa.
Metodologia
O projeto de pesquisa possui enfoque quantitativo. Será utilizada a metodologia da regressão quantílica e o dos mínimos quadrados ordinários nos 
trabalhos com o uso de variáveis quantitativas e qualitativas. 
Os estudos serão feitos através de referencial teórico (papers e livros) sobre o tema de investimentos, 
carteiras, educação financeira e métodos quantitativos. Após o estudo teórico e a respectiva aplicação prática, iremos analisar os resultados e tecer as conclusões sobre os 
trabalhos. Acredito que os resultados finais serão bem interessantes, permitindo que alguns insights e informações relevantes que poderão ser alcançados. A ideia é 
permitir que estes trabalhos sirvam como base para futuras ideias na área de investimentos e educação financeira e até mesmo outros direcionamentos que a pesquisa 
possa dar ao longo da sua execução.
O projeto terá a submissão de, no mínimo, 2 (dois) artigos acadêmicos para revistas Qualis na área de administração (acredito que 
todas com notas iguais ou superiores a B4). Além do envio de artigos para revistas, possivelmente irei submeter um trabalho para o Enanpad (maior congresso de 
administração no Brasil) no ano de 2018. Será enviado também artigo (s) para o Seminário de Pesquisa da Unesa 2018, conforme prevê este edital.
Em relação às 
palestras que deverão ser realizadas (duas ao longo do ano), acredito que abordarão o tópico da educação financeira. Este tema é cada vez mais importante na sociedade 
brasileira, principalmente pelas altas taxas de juros nas operações de empréstimos e financiamentos, assim como a necessidade da consciência do indivíduo em formar a 
sua poupança para a previdência futuro. Acredito que este tema será de extremo interessante por parte dos alunos da Unesa.
Viabilidade Econômico-Financeira
O 
trabalho será realizado com recursos próprios e com o auxílio de alunos da Unesa para a confecção dos artigos acadêmicos que serão enviados posteriormente. É 
importante citar que estes trabalhos poderão ser objeto de dissertações de mestrado e projetos de monografia do corpo discente.
Apesar da existência de recursos para 
a pesquisa, a ideia é solicitar um auxílio de pesquisa para a FAPERJ ou o CNPQ no montante de aproximadamente R$ 4 (quatro) mil para a compra de computadores e 
monitores que poderão ser usados na pesquisa (talvez seja solicitada a compra de um tablet). No que concerne ao pedido ao CNPQ, o pedido poderá ser através de bolsa 
de auxílio-pesquisador para o CNPQ (concorrência nacional e com recursos da União).
Infelizmente no ano de 2016/2017 não fui agraciado com auxilío da Faperj em 
minha solicitação. Na minha humilde opinião, a escassez de recursos financeiros por parte do governo do estado do Rio de Janeiro dificultou a obtenção junto a este 
órgão de pesquisa.
Vale citar que no ano de 2015 obtive um APQ-1 no montante de R$ 12.000,00. Sobre este valor já comprei uma cópia do SPSS no total de R$ 4.800,00 
e o restante foi usado para a compra de computadores. Tanto o software como as máquinas já foram repassados para o ativo permanente da Unesa, conforme as regras 
da Faperj. 
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PROJETO: Panorama Financeiro: Um estudo dos benefícios da informação dos fluxos de caixa para os investidores, credores e analistas financeiros 
das empresas listadas na IBrX100 no período de 2015 a 2017.

Cronograma:
Ações	                                                                Data Prevista
Resumo /Introdução/Estudo da Literatura	Fevereiro e Março
Coleta e Análise de Dados	                                Abril 
e Maio
Resultados e Análise	                                       Junho
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Redação da versão preliminar	                       30 
Julho
Revisão final	                                                       15 Agosto
Apresentação 	                                               27 de Agosto


Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) passou a ser obrigatória a partir de 2007 pela Lei nº 11.638, em substituição à Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos (DOAR) de modo a atender a uma tendência internacional, como também de prover informações necessárias aos analistas de mercado e 
investidores. A DFC é responsável por divulgar os fluxos de caixa do período classificados pelas atividades operacionais, de investimento e de financiamento.
A DFC é 
obrigatória para todas a companhias abertas e para as fechadas com o patrimônio líquido igual ou superior a 2 milhões e evidencia as modificações nas disponibilidades 
(caixa e equivalentes de caixa) em determinado período. 
Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) TG 03, aprovada pela Resolução CFC n. 1296/2010 Caixa 
refere-se a numerários em espécie e depósitos bancários de livre movimentação e Equivalentes de Caixa são aplicações financeiras de curto prazo; alta liquidez e sujeitas 
a um insignificante risco de mudança de valor. A DFC viabiliza a análise principalmente da capacidade financeira da empresa em cumprir com seus compromissos diante 
de terceiros, de acionistas, como também, permite apurar a geração de resultados futuros e operacionais atuais, e da posição de liquidez e solvência (ASSAF NETO, 
2012).	O Pronunciamento Técnico CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) nº03: “A entidade deve apresentar seus fluxos de caixa advindos das atividades 
operacionais, de investimento e de financiamento da forma que seja mais apropriada aos seus negócios. A classificação por atividade proporciona informações que 
permitem aos usuários avaliar o impacto de tais atividades sobre a posição financeira da entidade e o montante de seu caixa e equivalentes de caixa. Essas informações 
podem ser usadas também para avaliar a relação entre essas atividades” (CPC, 2010). Sendo assim, o problema de pesquisa pode ser formulado da seguinte maneira: 


Qual a estratégia financeira no gerenciamento de caixa e equivalentes de caixa das empresas listadas na IBrX100 da BM&FBOVESPA no ano de 2017?   
OBJETIVOS
 
Geral	• Analisar a estratégia financeira no gerenciamento de caixa e equivalentes de caixa das empresas listadas na IBrX100 no período de 2015 a 2017.		Específicos	• 
Classificar a capacidade de consumo ou geração dos recursos financeiros das atividades divulgadas na Demonstração dos Fluxos de Caixa; 	• Comparar a estrutura 
financeira com o desempenho econômico das atividades operacionais;	• Investigar a estratégia financeira no gerenciamento das origens e aplicações dos fluxos de caixa 
e equivalentes de caixa.
A pesquisa justifica-se pela relevância da eficiência e a qualidade das informações divulgadas nas demonstrações contábil-financeiras utilizadas 
como instrumento para minimizar a assimetria informacional na tomada de decisões e seus reflexos no mercado financeiro, de crédito e de capitais. 



2.METODOLOGIA
Esta seção aborda aos aspectos metodológicos utilizados nesse estudo, sendo constituída por sete subseções. A primeira subseção é destinada para o 
tipo de pesquisa. Em seguida, são reveladas a seleção da amostra e o período de estudo. Na terceira subseção, são evidenciadas a coleta e análise de dados. Na 
sequência, são demonstradas as limitações da pesquisa. Já na quinta subseção, são realizadas as sugestões para pesquisas futuras. Posteriormente, são destacados os 
resultados esperados. Por fim, será demonstrada a viabilidade técnica e econômica.
2.1	Tipo de Pesquisa
Esse estudo configura-se quanto aos objetivos como uma 
pesquisa descritiva.  Em relação aos procedimentos trata-se de um estudo de caso e apresenta uma abordagem de pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa. O 
método empregado nesse estudo refere-se à pesquisa bibliográfica e documental.
2.2	Seleção da amostra e período de estudo
A população desta pesquisa contempla 
100 empresas listadas no IBrX100 da BM&Fbovespa, pois a divulgação do Pronunciamento do CPC 03 (R2) sobre Demonstração dos Fluxos de Caixa representa uma 
imposição legal para essas entidades.
A amostra objetiva será delimitada com o propósito de englobar um expressivo número dessas empresas, de modo a possibilitar a 
comparabilidade entre as empresas e setores. Será excluído o setor econômico outros, também serão desconsideradas as instituições que não disponibilizaram no site da 
CVM suas “Demonstrações Financeiras Anuais Completas” referentes aos anos de 2015 a 2017 ou não estão como empresas ativas. 	O período de estudo abrange o ano 
de 2015 a 2017. Os anos de pesquisa foram determinados pelo fato de realizar um panorama financeiro a partir da publicação da Demonstração dos Fluxos de Caixa de 
acordo com a norma do CPC 03 dos últimos 3 anos. Sendo assim, pode-se acompanhar o gerenciamento da estrutura financeira de caixa e equivalentes de caixa de modo 
comparativo e tempestivo. Será analisado o total de notas explicativas da amostra objetiva do estudo e distribuída pelos setores da economia conforme a 
BM&Fbovespa.
2.3	Coleta e Análise de dados
Serão utilizadas nessa pesquisa para cada empresa da amostra objetiva as fontes documentais denominadas como 
“Demonstrações Financeiras Anuais Completas”, compreendidas no período de 2015 a 2017. Essas demonstrações serão extraídas do site da CVM e analisadas baseando-
se na técnica de Análise de Conteúdo
Os dados coletados serão analisados e agrupados, de acordo com os critérios de aderência ao CPC 03 em relação à divulgação dos 
fluxos de caixa e equivalentes de caixa para os as atividades operacionais, investimentos e financiamentos. Para cada item analisado, atribuiu-se o valor 1 na variável 
dummy  nos fluxos de caixa e equivalentes de caixa gerados pelas respectivas atividades e 0 para o consumo dos fluxos de caixa e equivalentes de caixa. 
Serão 
investigadas as empresas que divulgarem a Demonstração dos Fluxos de Caixa, exclusivamente, por meio das suas Notas Explicativas. Em seguida, para cada empresa que 
evidenciar o CPC 03 nas notas explicativas - Demonstração dos Fluxos de Caixa serão observadas a apresentação do item de consumo ou geração de caixa e equivalentes 
de caixa.
Após investigações sobre a divulgação da Demonstração dos Fluxos de Caixa será possível diagnosticar de maneira quantitativa e qualitativa as práticas atuais 
de divulgação desse item, bem como, avaliar a sua comparabilidade das publicações, entre as empresas do mesmo setor e ao longo dos anos. 
Por fim, com o propósito 
de analisar sobre a estratégia financeira no gerenciamento dos fluxos de caixa e equivalentes será encaminhado um questionário para o setor de Relação de Investidores 
da amostra objetiva a fim de se apurar a relevância da elaboração e gerenciamento dos fluxos de caixa e equivalentes de caixa nas políticas de administração do Capital 
Circulante Líquido.
2.4	Limitações da Pesquisa
As limitações deste estudo são enumeradas da seguinte maneira: (a) coleta de dados de modo manual, sendo possível a 
reprodução de erros no instante da busca; e (b) a análise de conteúdo das informações contempla o julgamento da pesquisadora, com isso, algumas observações podem 
conter vieses de interpretação.

2.5	Sugestões para pesquisas acadêmicas futuras
Para estudos posteriores, sugere-se novas pesquisas acadêmicas que venham analisar 
a efetiva utilização da estratégia financeira de caixa e equivalentes de caixa das empresas listadas na IBrX100 a partir da Demonstração do Fluxo de Caixa ou Equivalentes 
de Caixa nas decisões relevantes quanto análise de liquidez e solvência. Também recomenda-se, estudos de natureza quantitativa, sendo possível estabelecer uma 
conexão de modelo estatístico entre os fatores determinantes de evidenciação com a divulgação do fluxos gerados e/ou consumidos com o lucro apurado, como também, 
a relevância dessas influências sobre os preços das ações.
Outra sugestão refere-se à análise da contribuição desse tipo de informação para diversos tipos de usuários, 
tais como, investidores, credores e analistas financeiros. Assim como, é interessante analisar a percepção e níveis de conhecimento dos usuários dos relatórios financeiros 
sobre o tema proposto. Por último, pretende-se que os achados encontrados contribuam para que a divulgação da Demonstração dos Fluxos de Caixa e Equivalentes 
pode ser utilizada não só como uma obrigatoriedade legal imposta pelo CPC 03 (R2), mas também um instrumento de gestão financeira útil no processo decisório interno 
da entidade.

2.6 Resultados esperados
Inicialmente, pretende-se identificar em uma Demonstração dos Fluxos de Caixa e Equivalentes de Caixa a geração ou consumo 
dos recursos para cada tipo de atividade, deste modo, verifica-se como a empresa aplica/financia suas atividades operacionais, de investimentos e financiamentos. A 
partir de uma análise da efetivação financeira, é possível entender as políticas e estratégias de administração do capital circulante líquido no contexto do principal índice 
do mercado acionário brasileiro.
 Adicionalmente, espera-se apresentar um panorama dos fluxos gerados/consumidos por segmentos da economia, como também, 
destacar a participação de cada fluxo de atividades na estrutura financeira das empresas ao longo dos anos.
Após o conhecimento quanto as fontes e origens da 
estrutura financeira, será avaliada a comparabilidade entre os anos de uma mesma empresa, como também de anos distintos de diversas empresas. A comparabilidade 
permite identificar semelhanças e diferenças, fazer projeções assim como, retificar estimativas. Nessa etapa, o estudo irá abordar o desempenho operacional, ou seja, 
como os diversos segmentos econômicos se comportam em relação a sua performance econômica (lucro ou prejuízo) e a capacidade em gerar/consumir recursos 
financeiros com suas atividades fins sem utilizar financiamentos ou investimentos. 
Por último, deseja-se obter junto aos representantes das empresas com o 
desempenho médio das cotações dos 100 ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro o retorno do questionário que buscará 
ratificar o uso da Demonstração de Fluxos de Caixa e Equivalentes de Caixa como instrumento no gerenciamento dos recursos financeiros e auxílio no processo 
decisório.

2.7 Viabilidade técnica e econômica
O projeto é viável tecnicamente, uma vez que, irá utilizar tão somente o uso de computador e internet para a coleta de 
dados no site da BM&Fbovespa e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e posteriormente, a análise de dados contemplará análise de conteúdo e parametrizações no 
Excel. Não serão utilizados programas estatísticos ou econômicos específicos, como também, o uso de questionário eletrônico é gratuito e de fácil acesso. Já a viabilidade 
econômica é comprovada pelo uso de recursos já existentes de equipamentos e softwares sem custos adicionais para o pesquisador.
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Cronograma:
Fevereiro/2018 - Revisão de literatura / coleta de dados.
Março/2018	- Envio de relatório parcial / revisão de literatura / coleta de dados. 
Abril/2018 - Envio de relatório 
parcial / revisão de literatura / coleta de dados / 
tabulação dos dados.
Maio/2018 - Envio de relatório parcial / submissão de projeto a órgão de fomento / coleta de 
dados / tabulação dos dados.
Junho/2018 - Envio de relatório parcial / realização de palestra no campi / revisão de literatura / preparação de artigo 
científico.
Julho/2018 - Envio de relatório parcial / submissão de artigo científico / coleta de dados / tabulação dos dados.
Agosto/2018 - Envio de relatório parcial / 
revisão de literatura / coleta de dados / tabulação dos dados.
Setembro/2018 - Envio de relatório parcial / revisão de literatura / coleta de dados / tabulação dos 
dados.
Outubro/2018 - Envio de relatório parcial / tabulação dos dados / apresentação do trabalho com os dados parciais no Seminário de pesquisa da 
Estácio.
Novembro/2018 - Envio de relatório parcial / realização de palestra no campi / tabulação dos dados /revisão de literatura / preparação do artigo 
científico.
Dezembro/2018 - Envio de relatório parcial / submissão de artigo científico.
Janeiro/2019 - Envio relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
        Durante muito tempo, o bem-estar dos animais de produção foi ofuscado pela busca de melhores índices zootécnicos (FERREIRA et al., 2013). No 
entanto, esta ideia vem sendo substituída pela utilização de técnicas de bem-estar animal dentro dos sistemas de produção. Muito para atender a um mercado 
consumidor cada vez mais exigente em relação à conservação ambiental, assim como para as questões relacionadas à qualidade de vida dos animais dentro destes 
sistemas. Neste contexto, Lemme (2016), diz que a questão do bem-estar animal esta fortemente arreigada nas pessoas, com ideias de respeito à vida, a piedade com o 
sofrimento, assim como a produção de alimento de qualidade para a saúde e a vida dos serem humanos.   
       Contudo, se faz necessário discutir a possibilidade de 
inserção destas ferramentas de bem-estar nestes sistemas de produção. Discussão que passa pelo custo, principalmente dentro das pequenas propriedades, assim como 
do lucro inerente a estas tecnologias. Produtos oriundos de sistemas de mais alto grau de bem-estar, apresentam valor agregado de ordem econômica e ética (BOND et 
al., 2012), o que é importante para o produtor e para a sociedade.  
       Na pecuária leiteira o bem-estar tornou-se determinante, de forma que os animais pudessem 
manifestar dentro do manejo e instalações, a expressão normal de seu comportamento (CERQUEIRA, 2012). Ideia que pode ser traduzida na inserção de material genético 
adaptado aos diferentes sistemas, sombreamento em piquetes e sala de ordenha, criação a pasto, manutenção das relações sociais, cuidados específicos na ordenha, 
entre outros.
       Desta maneira, mostrar que técnicas de bem-estar são possíveis economicamente e necessárias sob o ponto de vista social, mas também econômico 
dentro dos sistemas de produção é importante. A incorporação desta ideia pelos produtores de forma geral, dentre estes os de leite, irá proporcionar sistemas de 
produção de melhor aceitação pela sociedade. 

OBJETIVOS GERAIS
Identificar o quanto o produtor pode gerar de valor agregado direto e indireto quando da utilização 
de técnicas de bem-estar animal na bovinocultura leiteira. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Identificar as técnicas de bem-estar animal que podem ser utilizadas nas 
propriedades leiteiras.
- Fazer levantamento do custo de inserção das técnicas de bem-estar animal nas propriedades leiteiras.
- Apontar os benefícios econômicos 
diretos e indiretos da adoção destas tecnologias.
- Calcular o ganho econômico com a adoção das técnicas de bem-estar animal.
- Identificar a lucratividade da 
propriedade com a adoção das técnicas. 

METODOLOGIA
       Para a realização do trabalho será feito um levantamento de técnicas de bem-estar animal atualmente 
utilizadas na bovinocultura leiteira. Após este, será descrito o custo de operacionalização de cada uma das técnicas e o quanto as mesmas vão gerar em ganho de 
produção e em valor agregado ao produtor (ZANIN, et al., 2015).  Os dados serão coletados em bases de dados físicas e virtuais como ABAG e CEPEA. Em seguida, será 
feito uma análise entre custo de produção e receita, buscando a ideia de lucratividade (RICIELLI, 2016). Ao final será feito um demonstrativo comparando a utilização da 
técnica com o sistema de criação convencional. 

RESULTADOS ESPERADOS
       Ao término do trabalho espera-se identificar as principais técnicas de bem-estar animal 
utilizadas nas propriedades leiteiras, assim como o custo de operacionalização destas e a lucratividade obtida pelo produtor ao adotar estas tecnologias. Isto para mostrar 
ao produtor que a inserção de técnicas de bem-estar, geram benefícios econômicos para a propriedade.

VIABILIDADE ECONÔMICA
       Para a realização da atividade 
de pesquisa, todos os gastos serão custeados pela pesquisadora. Isto porque a mesma contempla puramente levantamento de dados.
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Fevereiro-Março/2018 –	Pesquisa na base de dados da RAIS dos dados de empregos  públicos dos municípios fluminenses  entre 2012 e 2016.	Sistematização dos 
dados		Abril- Maio/2018 – 	Pesquisa da base de dados do CAGED e PME, com sistematização dos dados.	Junho-Julho/2018 	Elaboração das correlações de dados da 
pesquisa e análise de tendências.

Agosto-Outubro/2018
Elaboração de artigo científico 1 com os dados do mapeamento do emprego

Novembro-Dezembro/2018 e 
Janeiro/2019
Elaboração de artigo cientifico 2 com dados de tendências do emprego público nos municípios fluminenses

Descrição do Plano de Trabalho
Mapa do Emprego Público no Estado do Rio de Janeiro 2012-2016

Introdução
	A crise fiscal que assolou o estado do Rio de Janeiro a partir do ano de 2013  não foi 
somente fruto de políticas econômicas irresponsáveis, mas seus efeitos decorrem também da ausência de planejamento público adequado, no Estado e nos municípios. A 
crise fiscal tem sua face mais aguda evidenciada na drástica queda do nível de emprego público, pois isto além de acarretar em perda da capacidade de geração de renda 
envolve a redução da oferta de serviços públicos para a população do Estado , justamente no momento mais crítico.
	Nos momento de crises profundas o poder público 
deveria ser capaz de produzir políticas anticíclicas que colaborassem com a manutenção de certa capacidade de renda da população, estimulando a economia.  Isto exige 
certa capacidade de poupança e previsibilidade por parte dos governos, pois o expansionismo fiscal desmesurado pode acarretar em aprofundamento da crise.  Esta 
capacidade de previsibilidade deve ser  resultado de planejamento meticuloso das políticas públicas, inclusive as politicas de emprego.  A dependência fiscal dos 
municípios e do Estado do Rio de Janeiro em relação aos repasses da União aprofundou a crise do emprego no estado. O poder público, imprevidente, não foi capaz de 
planejar antecipadamente soluções que pudessem arrefecer a crise, com a queda da produção e do consumo, e que tivessem poder de estímulo na economia local. 
Dentre as medidas necessárias está o aumento da oferta de serviços públicos que teria dois efeitos práticos na política anticíclica:  em primeiro lugar, atenuar os efeitos da 
crise naqueles que perderam renda, com serviços públicos nas áreas de educação, saúde e treinamento e requalificação para o mercado de trabalho; e em segundo lugar, 
aumentar a contratação na área pública, proporcionando renda para os trabalhadores desempregados em face da crise.
	Pra concretizar isto é necessário o 
aperfeiçoamento da capacidade de planejamento das administrações públicas municipais e estadual, tanto do ponto de vista financeiro, como da elaboração de cenários 
de arrecadação, emprego e renda.
	A proposta deste trabalho é contribuir com o planejamento dos municípios e do Estado do Rio de Janeiro, construindo um mapa do 
emprego público no Estado do Rio de Janeiro, desde o período imediatamente anterior à eclosão da crise fiscal até o ano de 2016. Este mapa poderá elucidar o que 
recrudesceu, em que áreas, como se comportaram os diversos municípios frente à crise fiscal e servirá de base para planejamento das políticas de contratação e de 
ofertas de serviços públicos nos próximos anos.

Objetivos
Objetivo Geral:
Identificar  os perfis de empregos prevalentes nas administrações públicas municipais e 
estadual do Estado do Rio de Janeiro no período entre 2012-2016, evidenciando a oscilação decorrente da crise fiscal a partir de 2013,  possíveis impactos na oferta de 
serviços e  tendências de ofertas de empregos.	Objetivos Específicos	•	Levantar o quantitativo de vínculos empregatícios e as formas de contratação no período entre 
2012-2016 em todos as administrações municipais  e estadual.	•	Identificar os patamares salariais dos cargos mais prevalentes e suas diferenças regionais.	•	Analisar os 
perfis de escolaridade dos diversos cargos e correlacionar a perda de vagas aos perfis de escolaridade.	•	Avaliar as tendências de contratação e retração de ofertas de 
empregos nas administrações municipais e no Estado.

Metodologia da Pesquisa
Este trabalho de pesquisa tem caráter quali-quantitativo, pois irá acessar bases de 
dados secundários (RAIS, CAGED, PME) e estabelecer a correlação entre as variáveis pesquisadas. Também  tem caráter descritivo, pois irá  descrever o perfil de empregos 
públicos e relacionar variáveis como escolaridade,  emprego e renda.		Etapas da Pesquisa		•	Pesquisa Quantitativa  de dados secundários na base de dados da RAIS 
(relação anual de informações sociais) dos anos de 2012 a 2016  dos microdados de emprego e cargos nas administrações públicas do Estado do Rio de 
Janeiro.	•	Pesquisa Quantitativa de dados secundários na base de dados do CAGED (Cadastro geral de empregados e desempregados) dos dados desagregados dos 
municípios e do Estado do Rio de Janeiro.	•	Pesquisa do índices de desemprego e evolução do emprego para os municípios fluminenses na base de dados do Ministério 
do Trabalho  e na base do IBGE (PME- Pesquisa mensal de emprego).	•	Análise das tendências de contratação através de regressão linear dos dados pesquisados e 
cotejando-se com as necessidades da efetivação de políticas públicas.

Resultados Esperados
A pesquisa terá como resultado a descrição da evolução do emprego 
público no Estado do Rio de Janeiro,  por município, demonstrando a prevalência de cargos contratados, a remuneração média por  cargo, o potencial para contratação 
nos próximos anos
	
Viabilidade Técnica e Econômica
Esta pesquisa não irá necessitar de alocação de recursos para sua concretização. Do ponto de vista técnico é 
perfeitamente executável, pois as bases de dados estão disponíveis e podem ser tratadas através de planilhas e softwares estatísticos disponíveis no mercado e de amplo 
domínio do pesquisador proponente.
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Descrição do Plano de Trabalho
título: Realização do II FÓRUM DE ADMINISTRADORAS DO SÉCULO XXI 
Introdução
As diferenças de gênero reveladas pelo Censo IBGE 2010 se ampliam para além das 
relações sociais e afetivas no Brasil. Elas alcançam os setores produtivos da economia criando barreiras de acesso às profissões e cargos de melhor remuneração para as 
mulheres nas empresas. O mesmo não acontece com o acesso ao ensino formal.  
As Universidades brasileiras possuem fatores de inclusão em seus cursos de graduação 
para as mulheres no país. Mesmo diante das significativas desigualdades regionais, ainda é possível encontra-las em cursos de nível superior em todos os estados da 
federação. No ano de 2015 o Censo do Ministério da Educação mostrou 2.642.485 mulheres matriculadas entre os dez primeiros cursos de graduação contra 1.676.333 
de homens.
Por acaso o aumento de mulheres com graduação estaria contribuindo para a redução das desigualdades de gênero tão fortemente arraigadas na sociedade 
brasileira?  
Esta foi uma das questões que constaram no Projeto de Produtividade aprovado em 2016 de minha autoria cujo objetivo foi apurar os dados de uma 
pesquisa de perfil de alunas do curso de Administração, realizar uma pesquisa de campo com executivas da Baixada Fluminense e fazer a primeira edição do Fórum de 
Administradoras do Século XXI na UNESA de Nova Iguaçu.
As mesmas ações inspiraram a formulação de um Projeto de Iniciação Científica aprovado para o período 
08/2017 a 08/2019 com dois alunos bolsistas e três voluntários. 
Os números alcançados com o Projeto Produtividade 2017 até o momento foram:
a)	Pesquisa Perfil 
discente feminino da UNESA Nova Iguaçu realizada com 521 questionários durante cinco semestres (2015 – 2017)	•	61,8% é a quantidade de discentes de gênero 
feminino da pesquisa;	•	A média de idade é de 23 anos;	•	48% são bolsistas FIES, 9% bolsistas PROUNI, 20% pagam do próprio bolso e 19% são custeadas pela 
família;	•	94% não possuem formação superior anterior;	•	72% são solteiras;	•	54% se declararam pardas ou negras;	•	72,5% não tem filhos;	•	35% trabalham em 
empresas localizadas na Baixada Fluminense das quais 49% das que trabalham no setor de serviços estão 72% em empresas com até 50 funcionários;	•	39,5% das alunas 
não estavam trabalhando quando responderam o questionário;	•	97% são moradoras da Baixada Fluminense	•	83% são dependentes econômicos de parentes ou 
parceiros	•	83% dos pais das alunas tem escolaridade até o ensino médio, sendo que quase metade com apenas o fundamental completo;	•	77% escolheu o curso em 
função do mercado de trabalho;	•	As alunas que declararam trabalhar em empresas da Baixada Fluminense que admitem mulheres em seus quadros (106 empresas) 
revelaram as seguintes dificuldades de ascensão profissional: 29% indicaram progressão funcional limitada, 17% salário mais baixo e 16% vagas em setores 
restritos;	•	Após se formar no curso de Administração 56% destas alunas pretendem buscar fazer carreira em outra empresa e 68% responderam que o setor de 
Recursos Humanos é a área da empresa que admite mulheres administradoras
b)	Executivas das Baixada Fluminense
Foram identificadas cinco executivas de empresas 
localizadas na Baixada Fluminense. Até o momento apenas uma autorizou a entrevista.
c)	Realização do I Fórum de Administradoras do Século XXI 
O evento aconteceu 
entre os dias 11 e 15 de setembro no horário noturno com os palestrar ocorrendo simultaneamente nas salas de aula dos alunos. Os números alcançados foram:	•	1100 
alunos do curso de Administração da UNESA Nova Iguaçu estiveram presentes nas palestras do evento;	•	10 representantes de empresas da Baixada Fluminense 
assistiram as palestras;	•	5 alunos de outras instituições assistiram as palestras;	•	26 palestrantes;	•	20 professores colaboradores do curso de administração;	•	6 
professores colaboradores de outros cursos;	•	5 alunas do Projeto de Iniciação Científica;	•	15 alunos voluntários do curso de Administração;	•	3 empresas 
patrocinaram parte do evento.
A realização do Fórum cumpriu a agenda da Semana da Administração com o compromisso de emissão de certificado de participação para 
todos os envolvidos. No modelo de 2017 a estrutura dos temas foi elaborada em três eixos temáticos: Gestoras Militares, Gestoras Sociais e Gestoras Acadêmicas. As 
palestras proferidas abordaram assuntos como formação, família e atuação na gestão de empresas públicas, sociais e privadas.
Objetivos 

O principal objetivo a ser 
alcançado com presente projeto é classificação do Fórum de Administradoras do Século XXI como evento permanente do calendário acadêmico do curso de 
Administração da UNESA Nova Iguaçu, com realização de eventos esporádicos ao logo do ano de 2018 como palestras e workshops. A semana do II Fórum representará o 
evento principal sendo sua realização formal em calendário próprio no mês de outubro de 2018 nesta edição com submissão de trabalhos e publicação de Anais em meio 
eletrônico.	Os objetivos específicos conduzem as seguintes ações:	•	Construção de parcerias com empresas da Baixada Fluminense para o patrocínio da segunda edição 
do Fórum (já se encontra em andamento);	•	 Realização de pelo menos um evento mensal de referência ao Fórum ao longo de 2018;	•	Publicação do livro “Gestão 
feminina nas Forças Armadas: as pioneiras da Marinha do Brasil” com lançamento na semana do II Fórum (já se encontra em processo de agendamento de 
entrevistas);	•	Submissão de dois projetos de Iniciação Científica o primeiro para realização da 2ª pesquisa de perfil de alunos UNESA Nova Iguaçu e o segundo para a 
montagem do II Fórum e suas publicações;	•	Captação de recursos financeiros em instituições de fomento e publicação de artigos em eventos da área de Administração 
no Brasil e exterior.
Metodologia 

Este projeto visa ampliar estudos de gênero sobre a questão feminina na gestão de empresas da Baixada Fluminense sensibilizando 
docentes e discentes sobre os fatores impeditivos de ascensão na carreira das administradoras.  Pata atingir tal objetivo acontecerá eventos com debates sobre o tema e a 
produção de publicações em revistas especializadas e encontros de grande porte em Administração no Brasil e exterior. 
O aumento do número de mulheres com acesso 
à economia formal e provedoras do lar e suas famílias altera as estruturas sociais tradicionais com fatores que necessitam ser identificar e sistematizados dentro de bases 
teóricas, metodológicas que revelem os desafios, limites e possibilidades da participação da mulher na ocupação de administradora de empresas no mercado de trabalho 
da Baixada Fluminense no estado do Rio de Janeiro. 
O Fórum, em calendário permanente, representa um instrumento que agrega discentes, docentes e profissionais de 
empresas em um mesmo espaço de debates que concentra ações voltadas à melhoria contínua nas empresas através da divulgação de boas práticas e troca de 
experiência sobre o tema aqui referendado.  
Já foi construído o cadastro de empresas da Baixada Fluminense que disponibilizam cargos de gestão para administradoras 
com as quais se pretende realizar parcerias/convênios de apoio às pesquisas e divulgação de seus resultados no meio acadêmico e empresarial. 
A realização do projeto 
prevê três etapas distintas: planejamento e implantação do II Fórum de Administradoras do Século XXI com estrutura de publicação de seus anais, elaboração do Projeto 
de Iniciação Científica e construção da agenda anual de eventos do Fórum. Segue a descrição de cada uma destas etapas.
a)	Planejamento e implantação do II Fórum de 
Administradoras do Século XXI com estrutura de publicação dos anais 
A edição 2018 do Fórum prevê a definição da estrutura do II Fórum e sua programação (2 meses), 
o agendamento dos palestrantes e captação de recursos (3 meses), divulgação do edital com submissão de Artigos sobre o tema Gestão Feminina nas Empresas 
Brasileiras (4 meses) neste mesmo período vai acontecer a finalização e edição livro “Gestão feminina nas Forças Armadas: as pioneiras da Marinha do Brasil”. Na 
sequência a avaliação dos artigos e divulgação dos aprovados (2 meses) e realização do II Fórum com exposição de trabalhos de pesquisa inconclusas na forma de pôster e 
pesquisas completas integrarão as mesas temáticas. Na 2ª noite do II Fórum vai acontecer a noite de autógrafos do livro supracitado (duração 1 semana)
b)	Elaboração 
do Projeto de Iniciação Científica.
Serão submetidos dois projetos de Iniciação Científica com quatro vagas cada um. O primeiro para realização da 2ª pesquisa de perfil 
de alunos UNESA Nova Iguaçu 2018-2019 (Anexo 1) e o segundo para a montagem do II Fórum e suas publicações.
O prazo estipulado para a realização desta etapa ficou 
distribuído da seguinte maneira: Redação dos dois projetos em 2 meses, Seleção de candidatos para compor os projetos (1 mês) e submissão ao edital PIBIC UNESA no 
mês de maio de 2018.
c)	Construção e execução da agenda anual de eventos do Fórum para 2018
Durante todo o ano de 2018 será realizados eventos mensais de 
atribuição para o Fórum com convidadas e convidados que realizam estudos ou atuem em organizações onde o tema mulher, administradora, família e mercado de 
trabalho sejam contemplados. As atividades contempladas nesta etapa são: elaboração do calendário anual (1 mês) e convocação de palestrantes (11 meses), Realização 
dos eventos (10 meses).
O Edital do Projeto Produtividade Unesa estabelece compromissos com o docente pesquisador que tem de ser cumprido ao longo de sua 
realização. São eles: submissão de trabalhos no Seminário de Pesquisa (maio/2018), apresentação de trabalhos no Seminário de Pesquisa (outubro/2018) e apresentação 
do Relatório Final (janeiro/2019). 

Viabilidade econômico-financeira 
O Projeto produtividade apresenta um orçamento baixo para sua realização em sua 
implementação já que suas ações estarão concentradas na Unidade Nova Iguaçu e os custos com os eventos serão obtidos através das parcerias de empresas e projetos 
de captação com instituições de fomento.

Em termos de formação profissional, este projeto possibilitará uma relevante experiência para o aluno de graduação 
inserindo-o no contexto de produção do conhecimento e divulgação de estudos sobre o ambiente sócio-político que representam as organizações e as políticas 
governamentais de combate a segregação de gênero no contexto brasileiro. 
O projeto em si já está direcionado para a formação de capital humano no desenvolvimento 
de habilidades para interpretação de dados e produção de informação relevante com fundamentação científica.  Tal desenvolvimento ocorre  dentro de bases teóricas 
onde as disciplinas Análise de Mercado e Metodologia Científica  representam um forte componente nesta formação permitindo ao aluno a oportunidade de treinamento 
e qualificação profissional ampliada para áreas altamente demandadas por instituições privadas e governamentais, institutos de pesquisa e Organizações Não 
Governamentais (ONG).
Essa iniciativa já consta nos planos de estudo dos alunos já aprovados no projeto de iniciação científica 2017-2018 e será inserido nos projetos a 
serem submetidos em 2019. Seu objetivo é qualificar alunos a produzir papers dos estudos produzidos da metodologia proposta neste projeto que contribuirão em 
futuros trabalhos de pesquisa em programas de pós-graduação.
A complexidade do trabalho e suas dimensões requerem considerar um horizonte de tempo mais longo 
de trabalho. A expectativa inicial foi de um período mínimo de 12 (doze) meses com dedicação de vinte horas semanal de trabalho, sujeito a revisão em decorrência de 
atrasos eventuais e renovação para mais um ciclo que agora se estabelece. 
Em relação aos recursos e equipamento necessários para a realização deste projeto, cabe 
salientar que o mesmo será executado nas dependências da Unidade Nova Iguaçu onde serão colocados à disposição do aluno, sob a responsabilidade do orientador, os 
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Cronograma:
Cronograma 
Etapa I - Planejamento e implantação do II Fórum de Administradoras do Século XXI com estrutura de publicação dos anais 
1)	Definição da estrutura do II 
Fórum e sua programação: fevereiro à março de 2018
2)	Agendamento dos palestrantes e captação de recursos: fevereiro à abril de 2018
3)	Divulgação do edital com 
submissão de artigos: abril à julho de 2018
4)	Avaliação dos artigos e divulgação dos aprovados: julho à agosto de 2018
5)	Realização do II Fórum: outubro de 
2018
Etapa II - Elaboração dos Projetos de Iniciação Científica
6)	Redação de dois projetos: março à abril de 2018
7)	Seleção de candidatos PIBIC: abril de 
2018
8)	Submissão do projeto ao Edital: maio de 2018
Etapa III - Construção e execução da agenda anual de eventos do Fórum para 2018
9)	Elaboração do calendário 
anual: março de 2018
10)	Convocação de palestrantes: março à dezembro de 2018
11)	Realização os eventos: abril à dezembro de 2018
Compromissos exclusivos do 
Projeto Produtividade com a Diretoria de Pesquisa Acadêmica
12)	Inscrição e participação no Seminário de Pesquisa UNESA: maio e outubro de 2018
13)	Elaborar o 
relatório final do projeto e encaminhar à UNESA: janeiro de 2019

equipamentos e materiais necessários para a realização das etapas do projeto.


PESQUISADOR(A): Roberta Rollemberg Cabral De Lima M
Plano de trabalho vinculado ao curso: Intercursos (Administração, Ciências Contábeis e Gestão de Recursos Humanos)

@: roberta.mar@estacio.br

PROJETO: Lowsumerism: analisando o perfil dos consumidores perante o consumo sustentável e das empresas diante da responsabilidade 
socioambiental

Cronograma:
Seleção dos discentes participantes e capacitação dos mesmos: Fevereiro de 2018.  
Etapa 1: Confecção do questionário: Março de 2018; Aplicação dos questionários 
(coleta de dados): Março a Abril de 2018; Análise estatística dos dados coletados: Abril de 2018. Palestra abertas ao público externo da universidade: Abril de 2018. 
Apresentações das informações coletadas e estudas em seminários internos na unidade: Abril de 2018.
Etapa 2: Levantamento de campo com as empresas e indústrias 
do município de Teresópolis com o intuito de verificar quais delas possuem um Plano de Gestão Socioambiental e quais ações são desenvolvidas nesse aspecto: Maio a 
Agosto de 2018. convidados para assistir uma Palestra para os representantes das empresa e indústrias sobre as vantagens de empresas e indústrias que têm 
responsabilidade sociaoambiental: Agosto de 2018. Apresentações das informações coletadas e estudas em seminários internos na unidade: Agosto de 2018.
Etapa 3: 
Identificação dos principais cursos e treinamento de interesse para as empresas e indústrias: Agosto de 2018. Criação dos cursos e treinamentos e capacitação dos 
discentes: Setembro e Outubro de 2018.  Ministração dos cursos e treinamentos: Novembro de 2018 a Janeiro de 2019.  
Entrega do Relatório final: Janeiro de 2019.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O consumo está presente na vida social, cultural, política e econômica, sendo assim o estilo e nível de consumo são as principais fontes de aceitação e 
participação em um grupo, na vida coletiva, identidade cultural e distinção com os demais. Atualmente, a necessidade de se fazer o consumo de forma sustentável é 
inegável e fundamental para preservação do meio ambiente e para o estabelecimento de uma sociedade mais justa. Desta forma, o consumidor deve assumir sua 
responsabilidade diante das cadeias produtivas repensando suas verdadeiras necessidades de consumo, evitando o desperdício e a geração desenfreada dos resíduos 
sólidos e é neste ponto que entra o Lowsumerism, termo em inglês, que tem como significado baixo consumo ou consumo sustentável. Dentro do conceito do 
Lowsumerism, o consumidor deve se questionar antes de realizar a compra com as seguintes perguntas: Eu realmente preciso disso? Eu posso pagar por isso? Ou apenas 
quero me sentir incluído ou afirmar minha personalidade? Eu sei a origem deste produto e para onde ele vai depois do descarte? Não estou sendo iludido pela 
propaganda? Qual é o impacto que este produto causa no meio ambiente? Destes questionamentos geralmente surgirão três soluções possíveis para frear o consumismo: 
trocar, consertar, fazer. A intenção do Lowsumerism não é fazer o consumidor parar de comprar ou tirar o seu desejo de compra, mas fazer com o mesmo se conscientize 
de que o consumo consciente irá diminuir o impacto ambiental e social do consumismo. Teresópolis, Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, está imersa em plena 
Mata Atlântica, tendo como sua marca natural o pico Dedo de Deus e sendo reconhecida como capital brasileira do montanhismo. No munícipio existem três parques 
ecológicos, o Parque Nacional Serra dos Órgãos, Parque Estadual dos Três Picos e Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. O setor de turismo ecológico e de 
aventura brasileiro movimenta mais de US$ 10 bilhões por ano, sendo considerado um dos segmentos de negócio do turismo que mais cresce. A preservação do turismo 
ecológico e de aventura no Estado do Rio atualmente é respaldada pela Lei 1857/2013, sendo a Região Serrana do Rio, principalmente os municípios de Teresópolis e 
Petrópolis, considerada como pilares do turismo sustentável. Contudo, muitas organizações teresopolitanas ainda não estão atentas a este novo perfil de consumidor 
sustentável, e a ausência da compreensão deste novo segmento de negócio pode afetar o futuro de sua consolidação no mercado. OBJETIVO GERAL: O presente projeto 
tem como objetivo geral entender como os consumidores e as empresas teresopolitanas se comportam em relação ao conceito do Lowsumerism. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: Avaliar como os consumidores do município de Teresópolis se comportam em relação aos hábitos de consumo através da aplicação de um questionário; 
Fazer um levantamento das empresas e indústrias localizadas no município de Teresópolis que possuem plano de responsabilidade socioambiental; Criar cursos e 
treinamentos, com a participação de docentes e discentes, sobre a implantação de Planos de Gestão Socioambiental para empresas e indústrias interessadas. 
METODOLOGIA: O projeto será dividido em três etapas. Antes do início da primeira etapa, os discentes participantes do projeto receberão capacitação através de ciclo de 
palestras e debates.  Na etapa 1, o procedimento metodológico utilizado será uma pesquisa exploratória quanti-qualitativa, para avaliar o perfil de consumo dos 
moradores de Teresópolis. Para isto será confeccionado um questionário específico através da ferramenta Google Forms, sendo o link para preenchê-los enviado, por 
meio eletrônico e através de redes sociais. A análise dos dados quantitativos foi realizada por estatística descritiva com o auxílio do Microsoft Excel. Para os dados 
qualitativos usou-se a nuvem de palavras formulada pelo Wordle. Ao final da etapa 1, será realizada uma palestra abertas ao público externo da universidade afim de 
promover um melhor entendimento sobre o consumo sustentável e sua importância para a economia de Teresópolis. Na etapa 2 será realizado um levantamento de 
campo com as empresas e indústrias do município de Teresópolis com o intuito de verificar quais delas possuem um Plano de Gestão Socioambiental e quais ações são 
desenvolvidas nesse aspecto. Ao final da etapa 2 os representantes das empresas e indústrias serão convidados para assistir uma palestra onde serão abordadas as 
vantagens de empresas e indústrias que têm responsabilidade sociaoambiental. Na etapa 3 será criado um projeto de oferta de cursos e treinamento sobre como uma 
empresa pode se tornar socioambientalmente responsável. Nessa etapa serão contemplados treinamentos contábeis sobre isenção e benefícios fiscais ambientais, 
marketing e vantagem competitiva de empresas sustentáveis, gestão de pessoas e treinamento de colaboradores para atuarem em empresas sustentáveis, entre outros 
que podem surgir de acordo com a demanda das empresas. Esses cursos e treinamentos serão desenvolvidos na forma de cursos livres e ministrados por profissionais 
com competência em cada área e acompanhado por discentes treinados e capacitados. Após o término de cada etapa, ocorrerão apresentações de seminários internos na 
unidade, permitindo a comunidade acadêmica o amplo conhecimento das informações coletadas e estudas. VIABILIDADE ECONÔMICA: O projeto tem total viabilidade 
econômica, pois, apesar de ser uma pesquisa de alta relevância para o município seu custo é muito baixo. Somente será necessário recursos para deslocamento para as 
visitas às empresas dentro do município.
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PESQUISADOR(A): Alessandra Gonçalves Lisbôa Pereira
Plano de trabalho vinculado ao curso: Medicina

@: alepereira.md@gmail.com

PROJETO: A epidemia de microcefalia: perfil clínico epidemiológico dos casos de síndrome congênita potencialmente associada à infecção pelo vírus 
Zika, notificados no HFSE, 2015 a 2017.

Cronograma:
1)	Revisão bibliográfica – fevereiro a abril de 2018.	2)	Aquisição da base de dados, execução da rotina de duplicidades e análise de consistência e completitude – 
fevereiro a maio de 2018.	3)	Revisão das fichas de investigação e dos prontuários médicos para complementação das informações – fevereiro a junho de 
2018.	4)	Processamento e análise da base de dados – maio a agosto de 2018.	5)	Elaboração de artigo científico/resumo para submissão em congresso e no Seminário 
de Pesquisa da Estácio – julho de 2018 a janeiro de 2019.	6)	Elaboração dos relatórios de acompanhamento das atividades de pesquisa (mensais) – março de 2018 a 
janeiro de 2019. 	7)	Realização de palestra ou workshop sobre a temática desenvolvida na Pesquisa Produtividade 2018 – semestral.	8)	Participação nas reuniões do 
grupo de pesquisa – data a definir/2018.	9)	Submissão a órgão de fomento – até outubro/2018.	10)	Elaboração do relatório anual – dezembro de 2018 e janeiro de 
2019


Descrição do Plano de Trabalho
A epidemia de microcefalia: análise do perfil clínico epidemiológico dos casos de síndrome congênita potencialmente associada à infecção pelo vírus Zika, notificados no 
HFSE, 2015 a 2017.
Introdução
A Febre pelo vírus Zika (ou Doença aguda pelo vírus Zika) é uma arbovirose emergente no Brasil, causada pelo vírus Zika (ZIKV), um 
Flavivírus isolado pela primeira vez em primatas não humanos na floresta Zika, Uganda, em 1947. O primeiro relato de adoecimento em seres humanos foi em 1952. 
Desde então, até 2006, foram descritos casos esporádicos em seres humanos na África e no sudeste asiático. Em 2007, foi descrito um surto da doença na Micronésia e 
em 2013 na Polinésia Francesa, com 28.000 casos registrados nos primeiros quatro meses. A sua inserção nas Américas se deu no início de 2014 (Ilha de Páscoa, no Chile) 
e a circulação do vírus no Brasil foi confirmada laboratorialmente em abril de 2015. A doença pode ser transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e tem sua distribuição 
favorecida por diversos fatores, como a urbanização desordenada, os desmatamentos e as migrações populacionais. 
Em 2015, no contexto da grave epidemia de Febre 
pelo vírus Zika ocorrida na região Nordeste brasileira, foi observada a associação de malformações congênitas com a ocorrência de infecção materna pelo vírus Zika 
durante a gestação, resultando na necessidade de monitoramento dos casos e análise de uma possível relação causal. Posteriormente, concluiu-se que o vírus Zika tem 
um neurotropismo maior que outras arboviroses conhecidas e que a infecção durante a gestação pode causar alterações congênitas do sistema nervoso central (SNC), 
incluindo a microcefalia.  
A microcefalia é um sinal clínico, que pode ser diagnosticado precocemente através da ultrassonografia fetal, no momento do nascimento ou 
mais tardiamente. Até 2015, as causas mais comuns de microcefalia eram: infecção durante a gestação (toxoplasmose, rubéola, C. pylori, herpes, sífilis, CMV, HIV), 
exposição materna a agentes químicos (metais pesados, radiação, fumo), injúria perinatal, alterações genéticas e desnutrição severa na gestação.  Além da microcefalia, 
outras manifestações têm sido registradas em recém-natos até um mês de vida (expostos ao vírus Zika intraútero): malformações cranianas, movimentos involuntários, 
irritabilidade, alterações visuais e auditivas, dificuldade de aprendizagem, espasticidade, convulsões, disfunção do tronco encefálico, contraturas de membros, e 
anomalias cerebrais detectadas por neuroimagem (calcificações/malformações corticais, hipoplasia do tronco cerebral e cerebelo, ventriculomegalia, dentre outras). 
Algumas destas alterações não são detectáveis intraútero. Não há tratamento específico para a microcefalia, sendo fundamental a abordagem por uma equipe 
multidisciplinar, o suporte familiar, e a estimulação precoce e adequada da criança. 
As informações sobre a prevalência de microcefalia congênita são limitadas, mas 
estima-se 0,5 a 10-20 casos por 10.000 nascimentos em todo o mundo, considerando a microcefalia severa (menor ou igual a 3 desvios-padrão para idade e sexo). No 
Brasil, estima-se uma prevalência de 1,98 casos por 10.000 nascimentos, podendo ser ainda maior no Nordeste, onde a prevalência de microcefalia sempre foi maior que 
a de hospitais de outras regiões do país. A microcefalia foi declarada Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional em 11 de novembro de 2015, quando o 
Ministério da Saúde passou a adotar definições operacionais com base na medida do perímetro cefálico para identificar os recém-natos que deveriam ser notificados e 
investigados. Os parâmetros desta medida variaram nos meses subsequentes, à medida que novas evidências eram consideradas. Inicialmente considerou-se como ponto 
de corte um perímetro cefálico de 33 cm para ambos os sexos, considerando como referência as crianças a termo. Posteriormente, foi reduzido para 32 cm (crianças a 
termo de ambos os sexos) e, em março de 2016, uma definição padrão internacional para microcefalia foi adotada, sendo reduzidos os parâmetros para 31,5 cm 
(meninas) e 31,9 cm (meninos).  Em 30 de agosto de 2016, a OMS recomendou aos países que adotassem como referência para as primeiras 24-48h de vida os 
parâmetros de InterGrowth para ambos os sexos. Nessa nova tabela de referência, as medidas de referência para crianças a termo passaram para 30,24cm (meninas) e 
30,54cm (meninos), e há valores diferenciados para cada sexo e idade. 
Neste cenário, é fundamental que os serviços de saúde se organizem de forma a promover 
assistência adequada à criança e sua família, com profissionais capacitados, principalmente no que diz respeito ao diagnóstico precoce e acompanhamento 
multiprofissional. Além disso, a notificação dos casos suspeitos deve ser feita à instância de Vigilância Epidemiológica local, conforme recomendações do Ministério da 
Saúde. Os casos de microcefalia/malformação de SNC em que haja possibilidade de infecção congênita pelo ZIKV devem ser informados imediatamente à VE. 
O Hospital 
Federal dos Servidores do Estado (HFSE) é um hospital geral, de ensino, referência para doenças infecto-parasitárias e para VE em âmbito hospitalar no Estado do Rio de 
Janeiro. No HFSE, o Serviço de Epidemiologia é o responsável pela notificação e investigação dos casos suspeitos ou confirmados de agravos de notificação compulsória. 



Objetivos
Objetivo Geral 
Analisar o perfil clínico epidemiológico dos casos de síndrome congênita potencialmente associada à infecção pelo vírus Zika, notificados no 
HFSE, 2015 a 2017.
Objetivos Específicos
a)	Descrever o perfil clínico epidemiológico dos casos de síndrome congênita potencialmente associada à infecção pelo vírus 
Zika, notificados no HFSE, 2015 a 2017.
b)	Analisar o perfil dos casos de síndrome congênita potencialmente associada à infecção pelo vírus Zika, notificados no HFSE, 
2015 a 2017,  comparando-os  com os dados da literatura vigente e os dados de vigilância da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.  

Metodologia
Estudo 
clínico-epidemiológico observacional, com análise de base de dados secundários do HFSE e coleta de dados em prontuários médicos e nas fichas de investigação 
epidemiológica. Os instrumentos para a notificação e investigação epidemiológica dos casos de microcefalia ou alterações do SNC potencialmente associadas ao vírus Zika 
foram padronizados pelo Ministério da Saúde, com orientação de digitação em formulário online. Os prontuários médicos serão revistos no Serviço de Documentação e 
Estatísticas Médicas para complementação das informações faltantes. As ações de notificação e investigação dos casos fazem parte da rotina da Vigilância Epidemiológica 
hospitalar.
Critérios de inclusão para investigação: 
a) recém-nascidos até 48 horas de vida com um ou mais dos seguintes critérios: 

circunferência craniana menor que -2 desvios-padrão, segundo a tabela de InterGrowth, de acordo com a idade gestacional ao nascer e sexo.

desproporção craniofacial (macro ou microcrania em relação à face); 2) malformação articular dos membros (artrogripose); 3) USG com padrão alterado durante a 
gestação.
b) recém-nascidos ou crianças > 48 horas de vida com um ou mais dos seguintes critérios:
 ência craniana 
menor que -2 desvios-padrão, segundo a curva de crescimento da InterGrowth, (para idade e sexo); >= 37 semanas: circunferência craniana menor que -2 desvios-padrão, 
segundo a tabela da OMS (para idade e sexo). 
 ão craniofacial (macro ou microcrania em relação à face); 2) malformação articular dos 
membros (artrogripose); 3) observação da persistência de duas ou mais manifestações neurológicas, visuais ou auditivas quando não houver outra causa conhecida, 
independente do histórico materno; 4) duas ou mais manifestações neurológicas, visuais ou auditivas, mesmo não persistente, de mãe com histórico de 
suspeita/confirmação de STORCH+Zika durante a gestação; 5) alteração do crescimento/desenvolvimento neuropsicomotor, sem causa definida, independentemente do 
histórico clínico de infecção na gestação. 	c) condições identificadas durante o pré-natal de feto com suspeita de síndrome congênita – notificar todo feto (a partir da 8ª 
semana até o nascimento) que, durante a gestação, apresente um ou mais dos seguintes critérios:

calcificações cerebrais, alterações ventriculares ou pelo menos dois dos sinais mais frequentes (Orientações integradas de vigilância e atenção à  saúde no âmbito da 
Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, 2017);
 ão de malformações congênitas com 
resultado laboratorial positivo ou reagente para STORCH+Zika.
Serão incluídas todas as notificações com os critérios acima, realizadas no HFSE, nos anos de 2015 a 2017. 
Também serão incluídos os casos que atendiam aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde no momento da notificação, no período estudado. Antes da análise 
do perfil será executada a rotina de duplicidades da base de dados e serão analisadas a completitude e a consistência das informações. A análise dos dados será realizada 
utilizando-se os softwares Epi Info 2000 e SPSS 18, e os resultados serão comparados com os dados de vigilância da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. 
Para 
a análise de bases de dados secundárias será solicitada a assinatura de um termo de autorização do responsável local pelas bases dados e prontuários hospitalares. Não 
identificamos qualquer risco relacionado com o projeto, assegurando-se sigilo sobre as informações obtidas e a confidencialidade dos dados das bases e dos prontuários. 
Os documentos em mídia papel serão igualmente arquivados e mantidos sob sigilo, também sob a guarda do pesquisador. Este projeto faz parte da pesquisa “Vigilância 
epidemiológica e perfil clínico-epidemiológico dos agravos de notificação compulsória atendidos no Hospital Federal dos Servidores do Estado desde a implantação do 
Serviço de Epidemiologia”, já aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) do HFSE em 14/07/2014 (CEP 000.534).		Viabilidade econômico-
financeira
Há previsão de solicitação de fomento junto ao CNPQ. Não há previsão de solicitação de fomentos adicionais. 
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PROJETO: Cardiologia, literatura e cinema: integração ao currículo médico - produção de material didático

Descrição do Plano de Trabalho
TÍTULO
Cardiologia, literatura e cinema: integração ao currículo médico

INTRODUÇÃO
	Experiências de introdução de disciplinas relacionadas às humanidades e artes 
têm sido descritas em várias escolas médicas no Brasil e no mundo existindo porém uma dificuldade em que essas matérias se integrem ao currículo médico de forma 
sistêmica e que não permaneçam como matérias isoladas e periféricas. 
	O curso de graduação de medicina da Universidade Estácio de Sá é reconhecido como um curso 
com forte comprometimento com a introdução das chamadas humanidades em seu currículo. No entanto, tanto por parte dos alunos quanto por parte de professores, há 
uma dificuldade de articulação desses conteúdos das áreas humanas nas disciplinas consideradas de  conteúdo mais técnico.
	Um exemplo dessa divisão ainda muito 
nítida da medicina "humanizada" para uma medicina mais técnica aconteceu durante a apresentação de um seminário entre alunos do 6o período do curso quando um 
grupo comentou que durante o atendimento a um paciente em um determinado hospital onde eles estavam realizando atividades práticas, um dos alunos mais 
adiantados no curso disse: "acho que agora está na hora de procurarmos aquela ala humanizada do hospital" (!!!). À medida que o curso médico avança, parece que de 
alguma forma, seja através de exemplos de profissionais mais distanciado dos pacientes, seja através de um excesso de matérias teóricas os alunos vão entrando num 
ritmo que os afasta um pouco de uma escuta mais disponível aos pacientes. E se percebe em vários trabalhos científicos, a descrição de uma diminuição da empatia nos 
alunos ao longo do curso, de forma que o aluno concluinte deixa o curso com um pensamento voltado predominantemente para a prática técnica-mecanicista.
	Na 
busca da capacitação de médicos que estejam à altura do acompanhamento da ciência e da tecnologia, o ensino de graduação acaba por privilegiar um modelo técnico-
científico em suas disciplinas. Por isso, grande parte dos alunos se formam despreparados para a falar com o paciente e, cada um de nós já deve ter vivenciado uma 
situação particular que envolveu um médico do qual desejávamos mais e melhores palavras. 
	Acreditamos que além das disciplinadas já dedicadas a uma abordagem 
mais ampla como as disciplinas de Bioética, de Saúde da Família, estamos no momento de tentar avançar para a introdução dessas questões nas chamadas disciplinas 
mais duras como a clínica médica onde a grande maioria das aulas é feita baseada em doenças, como por exemplo, aulas de: insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, 
diabetes mellitus, arritmias....
	Nossa ideia é que possamos produzir material didático baseado em filmes e textos literários que sejam utilizados nessas aulas e que 
possam dar espaço também ao paciente e não apenas a doença. Acreditamos que a produção de material didático envolvendo temas médicos relevantes e que 
incorporem manifestações artísticas possam contribuir para ampliar a relevância dos aspectos humanísticos do atendimento aos pacientes. 
	As Diretrizes Curriculares 
Nacionais de 2014, em seu Artigo 3º definem o perfil do egresso de medicina como “médico de formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para 
atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com 
responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua prática, 
sempre, a determinação social do processo de saúde e doença”. 		É fundamental o reconhecimento de que uma educação médica não só se amplia, mas que na verdade 
depende desse estudo das humanidades e das artes assim como da ciência. Nesse contexto é que se tem observado uma tentativa de introdução das humanidades no 
ensino médico. Dessa forma os ganhos não ocorreriam só em sensibilidade e empatia, mas também no reconhecimento das diferentes linguagens usadas nas diferentes 
artes (assim como diferentes pacientes apresentam diferentes linguagens mesmo quando tratam de uma mesma doença). 
	Nosso atual grupo de trabalho foi formado 
em 2012 no Curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá, com a proposta inicial de criar um espaço para as artes no curso. Com o auxílio da FAPERJ em 2012 
(E_08/2012) promovemos encontros de discussão da leitura de clássicos, entre outras atividades e, ao final de dois anos, publicamos o livro “Literatura e Medicina: uma 
experiência de ensino” escrito por alunos e professores. O livro já está em sua segunda edição e tem sido utilizado e referenciado por professores e alunos e pós-
graduação.
	Embora estejamos vivendo uma época de grandes avanços científicos, a maioria dos problemas de saúde não dependem de soluções exclusivamente 
técnicas. Sofrimento, depressão, alienação, doença crônica, incapacidade e morte são problemas de abordagem predominantemente não técnicas – problemas que 
dizem respeito à condição humana e que necessitam de acuidade de percepção, habilidade de comunicação – um tipo de expertise tradicionalmente associado às 
artes.
	Os avanços científicos não foram acompanhados de uma maior amplitude na formação humanística dos estudantes de medicina. Não por acaso, inúmeras 
universidades oferecem hoje disciplinas que tentam resgatar uma abordagem mais integral da vida e consequentemente do paciente através do estudo da antropologia, 
filosofia, literatura... sob um guarda-chuva chamado “humanidades”. 		Essas iniciativas acontecem em um ambiente no qual fica cada vez mais difícil incluir temática não 
exclusivamente técnica na educação médica. O aluno, desde seu 4º ano de faculdade, já se encontra inclinado a participar de atividades extra universitárias que o prepara 
para exames de ingresso em programas de residência médica; os momentos de atividades práticas são em grande parte preteridos por aulas teóricas nas quais recebem 
passivamente dicas para respostas de provas de múltipla escolha baseadas em memorizações. Esse fenômeno tampouco é exclusivo do Brasil: na Espanha, comumente se 
observa que os alunos do curso médico utilizam o tempo total de seus cursos de graduação obcecados com o exame de residência médica e após passarem, o próprio 
sistema de saúde os empurra para uma “hiperespecialização”.		O progresso tecnológico e os avanços científicos vieram, de algum modo, distrair o médico de suas 
verdadeiras raízes, onde se encontra o motivo e razão real de sua missão: o cuidado da pessoa enferma. O assim denominado processo desumanizante da medicina – 
verdadeiro paradoxo conceitual – pode resumir-se nessa atitude de esquecimento das raízes históricas da profissão médica. Acaba-se prestando mais atenção ao processo 
de investigação do conhecimento das doenças e aos recursos terapêuticos do que ao próprio paciente. A re-humanização da medicina – quer dizer, a reconquista da 
postura humanística do médico – é um desafio atual, um resgate das origens, onde o progresso deve ser incorporado e colocado a serviço do doente, que deve ser o 
protagonista do cenário médico.
	A arte aparece como uma possibilidade concreta no processo de sensibilização do médico, permitindo expandir a experiência humana, 
ampliar o imaginário e a capacidade de impressão e expressão. A emoção estética, o acesso a outras realidades e outras histórias podem contribuir para a aproximação e 
o encontro com o outro e para um exercício de escuta mais disponível e generoso.
	Na graduação em medicina parece tudo muito claro, verdades absolutas. Essas 
verdades absolutas caem por terra no primeiro paciente que atendemos. Porque as enfermidades acontecem em pessoas, que de um momento para outro se veem 
expostas a mudanças em várias dimensões de sua existência e que reagem das mais variadas formas.
	A verdadeira razão de ser da Medicina é cuidar da pessoa doente, 
para cuidar é preciso compreender. Mais uma vez, as humanidades não são um apêndice “interessante” na formação do médico, elas são fundamentais para quem 
pretende compreender e bem cuidar. 


OBJETIVOS
Utilizar as artes como literatura e cinema nas disciplinas consideradas eminentemente técnicas no currículo médico, 
em especial nos temas/aulas relacionados à cardiologia. 

Produzir material de ensino em que temas médicos relevantes do ponto de vista epidemiológico sejam 
abordados de forma ampla com materiais que envolvam manifestações artísticas. Essa abordagem incentivará uma compreensão ampla do tema não só do ponto de vista 
científico, mas também de suas repercussões humanas e sociais.
1-	Organizar material didático a ser utilizado em vários momentos da formação médica em que o tema 
“doenças cardiovasculares” seja abordado sob várias perspectivas utilizando em particular manifestações artísticas para incentivo das discussões de caráter 
humanístico.
2-	Publicar artigos com as experiências alcançadas a partir da avaliação dos alunos.
3-	Apresentar em congressos o produto da 
experiência.


MÉTODO
Buscaremos na literatura e no cinema momentos em que estejam presentes personagens ou situações em que algum tema sobre cardiologia 
seja abordado. 

Por exemplo: no ano de 2016, dois filmes candidatos ao Oscar trataram de questões relacionadas à cardiologia. No filme "Manchester à beira mar" há 
uma cena de 4 minutos em que é dado a um dos personagens o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Nessa cena, com 5 atores (a médica, o paciente, a esposa, o pai e o 
irmão) se consegue apresentar o doente e não só a doença de uma condição clínica que tem um prognóstico bastante reservado. Esse  pequeno trecho pode ser utilizado 
nas aulas de insuficiência cardíaca, por exemplo.

O outro filme, "Eu, Daniel Blake", apresenta todas as dificuldades de um paciente que sofreu     infarto agudo do 
miocárdio em conseguir ser auxílio doença na Inglaterra. A apresentação de algumas cenas desse filme introduz na aula uma discussão que geralmente é deixada de lado 
e que tem uma importância fundamental para o paciente e que vemos ser ignorada por grande número de médicos envolvidos no atendimento diário desses pacientes. 
Além disso ajuda também no ensino de aspectos técnicos da doença como por exemplo os mecanismos de morte associados a essa condição clínica.

Como esses dois 
exemplos temos muitos outros. E de cada um dos filmes organizaríamos pequenas cenas que seriam apresentadas aos professores que poderiam utilizá-las em sala de 
aula.

Na literatura, faríamos da mesma forma: buscar textos literários que tratam de temas cardiológicos. Exemplo: utilizar o texto do livro "Memórias de Adriano", de 
Marguerite Yourcenar em que descreve o imperador Adriano se dirigindo ao seu médico e descrevendo seu sofrimento com a insuficiência cardíaca. 

Ainda temos a 
possibilidade de apresentar vários artistas que sofreram de doenças do aparelho cardiovascular e que podemos utilizar na discussão dos aspectos da doença e de como 
elas eram tratadas na época. Alguns exemplos: Victor Hugo que sofreu um acidente vascular encefálico (AVE), assim como o compositor Bach; Gustav Mahler 	que 
morreu em 1911 com endocardite infecciosa e o também compositor Rachmaninoff, que era portador de Síndrome de Marfan.  

A partir do segundo semestre de 2018, 
o material produzido será apresentado aos professores das disciplinas começando sua utilização nas salas de aula.

Os professores farão uma avaliação qualitativa de 
como foi a utilização do material em sala de aula.  

O objetivo é de, pelo menos, a produção de um material com 15 cenas de filmes e de 15 trechos de 
literatura.

RESULTADOS ESPERADOS
O resultado esperado é de que pelo menos 70% do material produzido seja utilizado em sala de aula.

VIABILIDADE 
ECONÔMICA
O projeto é bastante viável do ponto de vista econômico porque necessita basicamente de acesso a filmes e livros que não têm custo elevado e a produção 
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Cronograma:
Fevereiro 18 a maio 18 - busca de material
Junho e julho de 2018 - preparação do material didático 
			 envio do 1o. artigo
			 envio de proposta externa de apoio 
financeiro 
Agosto e setembro 2018 - apresentação do material aos professores das disciplinas escolhidas
			- envio de 2o. artigo
Outubro e novembro 2018 - utilização 
do material junto aos alunos
Dezembro 2018 e janeiro 2019 - término do trabalho com estruturação de todo o material produzido e o retorno dos professores. 
Pretendemos um 3o. artigo e talvez juntar esse material produzido com outros materiais do grupo "Humanidades, Medicina e Arte" para a produção do 3o. livro do 
grupo.  


do material didático envolve apenas edição de trechos de filmes bem como escolhe de trechos literários.  


PESQUISADOR(A): Andrea Georgia De Souza Frossard
Plano de trabalho vinculado ao curso: Serviço Social

@: deafrossard@gmail.com

PROJETO: Cuidados Paliativos: diálogos contemporâneos

Cronograma:
III.	Cronograma 2018/2019

Período	                                Foco	                 Assuntos  /  Atividades
Fev- Mar/18	    Obter comprovante do Comitê de 
Ética	
                                                          Organização da equipe- tarefas/tempo	
                                                                      Reunião com grupo de 
pesquisa
                                                              Elaboração e envio de relatório parcial
			
	 		
Abr- Mai/18	             Revisão de literatura	   Uso de revisão 
integrativa	
                                                                              Executar processo de revisão
			                               Iniciar processo de elaboração de resumo 


                                                                         Reunião com grupo de pesquisa
Jun-jul/18	      Trabalho de campo digital	                                 Busca ativa	  
            Elaborar 
panorama com principais tendências, estilos e opiniões
                                                                                               Realizar Workshop 
			
Ago-set/18                Trabalho digital 
	                                        Identificação	
                                                      Realizar interface com os achados da revisão 
		                                                             Reunião com 
grupo de pesquisa
Out-nov/18	 Análise e categorização	 Identificação de núcleos temáticos	
                                                               Envio de resumo para submissão 
externa
                                                                              Reunião com grupo de pesquisa
Dez/18	               Análise e síntese	                            Núcleos temáticos 


                                                                                                                significativos	
                                                                            Reunião com grupo de 
pesquisa
			                                                           Elaboração de relatório final
jan/19	                     Apresentação	                               Atividade acadêmica 
:	
                                                                                                    Workshop de verão
fev/19	 Relatório	Entrega de relatório final	 Estabelecer desdobramentos 


                                                                                                                  da pesquisa


Descrição do Plano de Trabalho
I.	Introdução
De acordo com a Worldwide Hospice Palliative Care Alliance - WHPCA (2017), a ausência de acesso a cuidados paliativos e alívio da dor é uma crise global 
de saúde pública. Todos os anos, 40 milhões de pessoas, suas famílias e cuidadores precisam de cuidados paliativos, mas apenas cerca de três milhões são capazes de 
acessar os cuidados que precisam.
A compreensão dos fundamentos dos Cuidados Paliativos, suas especificidades e aplicabilidades são essenciais para o 
desenvolvimento de práticas humanizadas que possibilitem o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia de usuários e familiares, conforme prevê a Política 
Nacional de Humanização (PNH). 
Neste sentido, é preciso destacar a importância da prevenção embutido no próprio conceito de Cuidados Paliativos, ou seja, o que diz 
respeito à prevenção e ao alívio do sofrimento humano. O que significa o necessário estabelecimento de um programa de educação direcionado à conscientização sobre 
os Cuidados Paliativos para a realidade brasileira.
Na perspectiva da Humanização, o modelo assistencial promove o atendimento às necessidades de usuários fora de 
possibilidades de cura buscando ofertar cuidados individualizados tanto para os que necessitam ser hospitalizados quanto para aqueles inseridos em programas de 
cuidados paliativos nas unidades de atenção primária ou em assistência domiciliar, com especial atenção aos desejos e escolhas dos mesmos.
Compreende-se que 
conhecer é dar sentido ao mundo, é tomar decisão de forma segura e consciente diminuindo as incertezas. Assim, a informação como um direto humano fundamental 
tem um papel preponderante no campo dos Cuidados Paliativos Oncológicos.
Desse modo, entende-se como primordial a difusão de conhecimento por meio de ações 
educativas sustentáveis junto às populações (considerando, evidentemente, as diferenças regionais) visando à desmistificação sobre a morte e o morrer, a disseminação 
dos objetivos e princípios dos Cuidados Paliativos, a importância das preferências e as escolhas na fase de cuidados em fim de vida, aliadas às ações de educação 
continuada, no intuito de dar apoio às equipes que lidam com doenças incuráveis (dando suporte para superar as dificuldades de comunicação de “más notícias¨), se 
constituem em poderosos instrumentos para a efetivação dos princípios do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Humanização, em serviços de Cuidados 
Paliativos, em território nacional.

II.	Objetivos

2.1.	Primário
Investigar novas formas de sociabilidade mediadas pelas tecnologias da Informação e Comunicação- 
suas potencialidades e dilemas, no campo dos Cuidados Paliativos Oncológicos. 
2.2.	Secundários
Conhecer em profundidade os fundamentos dos Cuidados Paliativos 


Compreender o campo dos Cuidados paliativos Oncológicos na realidade brasileira
Entender a comunicação como um direito humano fundamental
Identificar e 
compreender como o ambiente virtual e seus dispositivos abordam os processos de morte e morrer
Estudar o uso do Facebook com interface nos Cuidados Paliativos 
Oncológicos.

III.	Metodologia da pesquisa 

          Trata-se de uma investigação qualitativa, bibliográfica com uso de revisão integrativa numa perspectiva 
interteórica.     
 O ponto de partida do estudo é a compreensão da categoria analítica- representação social, baseado nos estudos de Bakhtin (1983) e Lefevre (1995). 
Acresce-se a interlocução interteórica os estudos de Flusser (1963), Felinto (2012) e Aldé (2011) e, consequentemente, o manejo das categorias operacionais a ela 
inerente, ou seja, as concepções de saúde/doença. 		3.1 – Fases metodológicas	1ª fase: Revisão de literatura com uso de revisão integrativa 	O método de revisão 
adotado permite a combinação de dados da literatura empírica e teórica. A combinação de diferentes métodos amplia as possibilidades de análise da literatura.

2ª fase: 
Trabalho de campo “digital”	Direcionado para obter informações sobre o problema investigado correlacionando os conteúdos encontrados com a realidade estudada. 
Aqui, delineia-se o traçado das principais tendências, estilos e opiniões dos usuários por meio das mídias sociais.
3ª fase: Análise e categorização
A análise temática de 
conteúdo será apropriada com o intento de compreender os registros escritos e os movimentos dos usuários com a utilização de diversas mídias sobre determinados 
acontecimentos que se darão tanto fora, quanto dentro do ambiente de redes sociais digitais. A identificação de perfis e categorias de atores das redes digitais sociais, 
baseadas nas definições de Alessandra Aldé (2011) - Observar ex post facto o comportamento dos atores e
suas interações em diferentes momentos- chave para a coleta 
de dados das redes, e análises dos resultados de buscas dos termos mais mencionados nas mídias sociais, de acordo com os principais temas inerentes aos Cuidados 
Paliativos

4ª fase: Apresentação e divulgação dos resultados
Os resultados serão divulgados parcialmente (conforme cronograma) e, no final do período proposto de 
investigação, pretende-se uma parceria com o Instituto Nacional de Câncer visando à integração de esforços para o êxito do recém - lançado Programa de Conscientização 
em Cuidados Paliativos. 
Conscientização em Cuidados Paliativos. 

IV. Viabilidade técnica e econômica

Orçamento
Material Gráfico	               Und.	Quantidade	Preço 
Und. (R$)	Preço Total (R$)
01	Toner Impressora	Unid  	      3	      450,00	                     1350,00                                 
02	Fotocopia e Artigos	Unid	15.000	        
0,20	                    3.000,00
TOTAL	                                                                                                       R$ 4350,00
            A presente pesquisa será custeada com recursos próprios. 
	
IV.	Resultados esperados
        O presente trabalho contribui para o desenvolvimento de novos serviços com equipes interdisciplinares com foco no comportamento e 
percepção dos usuários por sua lente, e consequentemente,  o aumento da confiança do paciente e da comunidade na ação científica do sistema público, privado e 
filantrópico no campo dos cuidados de saúde.
             5.1. Desfechos
Primário
 Identificar e classificar problemas que obstaculizam e facilitam o processo de 
conscientização sobre os cuidados paliativos, em um ano.
Secundário
Impulsionar a discussão acerca das mudanças das práticas de atenção e gestão em Cuidados 
Paliativos, em um ano.
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PESQUISADOR(A): Carlos Alberto De Azevedo Ferreira
Plano de trabalho vinculado ao curso: Educação Física

@: carlos.azevedo@estacio.br

PROJETO: Identificação das características morfofuncionais e mecanismos de lesão para a prescrição e periodização do treinamento de atletas de 
judô e jiu-jitsu.

Descrição do Plano de Trabalho
Título:


Identificação das características morfofuncionais e mecanismos de lesão para a prescrição e periodização do treinamento de atletas de judô e jiu-jitsu.


Introdução:


O judô e o Jiu-jitsu são esportes praticados em todo Brasil sendo o Judô um dos esportes com mais medalhas olímpicas no ranking brasileiro, na prática está 
constantemente presente a incidência de lesão, primeiramente por serem esportes de contato e em segundo por características extrínsecas da própria modalidade como
 as características morfofuncionais de seus atletas.


Justificativa do Tema:


A justificativa deste estudo centra-se na possibilidade de conhecer as características morfofuncionais e o grau de incidência de lesão dos atletas de judô e jiu-jitsu, 
permitindo recolher informações que irão possibilitar o desenvolvimento de modelos de regressão para a predição de parâmetros morfofuncionais fundamentais na 
prescrição do treinamento de alto rendimento e graus de incidência de lesão a partir desses parâmetros para melhor direcionar o treinamento desses atletas, 
conhecendo-os e preservando a sua saúde.


Hipótese:


O Judô e o Jiu-jítsu são esportes democráticos, que abriga toda sorte de biotipos de pessoas, e que, apesar de não englobar socos e chutes em seu repertório de técnicas,
 ainda o torna um esporte com alto índice de lesões. Essas lesões podem ter origem intrínseca, levadas pela “síndrome do uso excessivo” e/ou extrínseca, quando se trata
 de traumas, quedas ou pancadas oriundas do meio externo.


Objetivos gerais:


O estudo possui como objetivo descrever as características morfofuncionais dos atletas de judô e jiu-jitsu, desenvolvendo modelos de regressão para predizer parâmetros
 morfofuncionais fundamentais na prescrição do treinamento e o grau de incidência de lesão decorrente desses parâmetros.


Objetivos específicos:


- Identificar a composição corporal dos atletas;


- Identificar a proporcionalidade corporal dos atletas;


- Desenvolver um modelo matemático de predição da composição corporal;


- Identificar os limiares ventilatórios dos atletas de judô e jiu-jitsu;


- Identificar o limiar anaeróbico dos atletas;


- Identificar as características cronotrópicas e inotrópicas dos atletas de judô e jiu-jitsu;


- Identificar as diferenças de proporcionalidade corporal entre os atletas da mesma categoria;


- Identificar as técnicas de projeção mais treinadas e aplicadas pelos atletas;


- Identificar o grau de prevalência de lesão nos atletas;


- Correlacionar o grau de prevalência de lesão com a técnica de projeção aplicada;


- Correlacionar o grau de prevalência de lesão com a proporcionalidade corporal diferente entre os atletas da mesma categoria.


- Correlacionar o grau de prevalência de lesão com a técnica de projeção aplicada e a proporcionalidade corporal diferente entre os atletas da mesma categoria.


- Desenvolver um modelo matemático de probabilidade de ocorrência de lesão.


Metodologia:


	O presente estudo possuiu caráter exploratório segundo Thomas, Nelson e Silverman (2005), com o objetivo de desenvolver um modelo para predição da composição 
corporal e do "V"  ̇"O" _"2" máx para o grupo estudado. 


	As variáveis independentes no estudo serão tempo de prática, idade, características antropométricas (massa corporal, estatura, envergadura, altura sentado, as dobras 
cutâneas, os diâmetros ósseos, os perímetros e segmentos corporais), a frequência cardíaca, pressões arteriais sistólica e diastólica, e como variável dependente a 
composição corporal, limiar de lactato, o gasto energético e o "V"  ̇"O" _"2" máx.


A amostra composta por 200 indivíduos do gênero masculino fisicamente ativos, e classificados como saudáveis segundo um exame médico (com avaliação clínica e prova
 de esforço) apresentado com data de 30 dias anterior à data dos testes de esforço.


Os procedimentos respeitarão e atenderão às Normas para Realização de Pesquisa em Seres humanos, resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde de 10/10/1996 
e as determinações da Declaração de Helsinkia de 18/10/2008. Todos os participantes do estudo concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) contendo: objetivo do estudo, procedimentos de avaliação, possíveis riscos, caráter de voluntariedade da participação do sujeito e inserção de responsabilidade 
por parte do avaliador. 



Lattes: http://lattes.cnpq.br/2780887136584627

quinta-feira, 12 de abril de 2018 Página 180 de 234



Centro de SaúdePROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2018 UNESA

Cronograma:
Cronograma:		Revisão de literatura – outubro/2017 a abril/2018		Seleção dos Instrumentos - outubro/2017		Encaminhamento ao Comitê de Ética – 
outubro/2017		Seleção da população e amostra	 - março/2018		Coleta dos dados do primeiro estudo – março e maio/2018		Análise dos dados do primeiro estudo  – 
junho/2018		Elaboração da discussão dos resultados e conclusão do primeiro estudo – junho/2018		Produção e envio de artigo para revista – julho/2018		Coleta dos 
dados do segundo estudo – agosto a outubro/2018		Análise parcial dos dados do segundo estudo – novembro/2018		Elaboração da discussão dos resultados e 
conclusão do segundo estudo – novembro/2018		Produção e envio de artigo para revista – dezembro/2018		Conclusão geral do estudo – janeiro/2019

	Para a avaliação antropométrica serão utilizados o somatotipo e o fracionamento corporal em cinco componentes (massa adiposa, massa muscular, massa óssea, massa 
residual e massa de pele) tendo como base as equações de Heath-Carter (1964) e Ross e Kerr (1993) respectivamente (Heath & Carter, 2005). As medidas 
antropométricas seguiram a padronização estabelecida pela International Society for the Advancement of Kinanthropometry (Marfell-Jones, Olds, Stewart & Carter, 2006)
 para estatura, massa corporal, envergadura, altura sentada, dobras cutâneas, segmentos corporais, diâmetros ósseos e para os perímetros corporais.


Para verificação da massa corporal, estatura e altura sentada será utilizado uma balança mecânica antropométrica com estadiômetro (FILIZOLA, Brasil) com precisão de 
0,1kg e 0,1cm, respectivamente.


Para medição das dobras cutâneas (subescapular, tríceps, bíceps, crista ilíaca, supraespinhale, coxa e panturrilha) o mesmo compasso será utilizado em todas as medidas 
(modelo científico, CESCORF, Brasil) com precisão de 1mm. Para medida dos perímetros (cabeça, pescoço, tórax, cintura, abdome, quadril, braço relaxado, braço 
contraído, antebraço, punho, coxa superior, coxa média, perna e tornozelo) utilizará uma trena metálica antropométrica (CESCORF, Brasil) com precisão de 1mm, para a 
medida de diâmetro (biacromial, anteroposterior de tórax, transverso de tórax, anteroposterior de abdome, bi-iliocristal, bi-epicondilar de úmero, bi-epicondilar de 
fêmur, bi-estilóide, bi-maleolar, mão e pé) um paquímetro (CESCORF, Brasil) com precisão de 1mm e para a medida dos segmentos corporais (braço, antebraço, mão, 
coxa, perna lateral, perna medial, pé, altura ilieoespinal e altura trocantérica) um segmômetro (CESCORF, Brasil) com precisão de 1mm. Todas as avaliações 
antropométricas serão realizadas pelo mesmo avaliador, certificado pela ISAK como antropometrista nível III com um erro técnico de medida inferior a 5% nas dobras 
cutâneas e 1% nas outras medidas antropométricas (Marfell-Jones, Olds, Stewart & Carter, 2011).


A absortometria radiológica de dupla energia (DEXA) será utilizada neste estudo como método de referencia, para a validação do modelo matemático a ser desenvolvido.
 Para tanto, será utilizado um equipamento da marca Lunar, modelo DPX-IQ (Lunar Radiation Corporation, Madison, WI, EUA) e software versão 4.7e. A calibragem do 
equipamento seguirá as recomendações do fabricante e tanto a calibragem quanto as analises serão realizadas por um técnico do laboratório com experiência nesse tipo 
de avaliação. 


Os avaliados apresentar-se-ão apenas de shorts e camiseta, descalços e sem portar nenhum objeto metálico móvel ou qualquer outro acessório junto ao corpo. Os 
avaliados permanecerão deitados e imóveis sobre a mesa do equipamento, ate a finalização da medida, em decúbito dorsal, com pés unidos e braços levemente 
afastados do tronco a lateral do corpo. 


Após a varredura de corpo inteiro, o programa deverá fornecer estimativas sobre a massa gorda, óssea e do tecido magro, para o corpo todo e regiões especificas (tronco
 e membros superiores e inferiores). Nesse programa, os membros serão demarcados e separados do tronco e da cabeça por linhas padrões geradas pelo próprio 
equipamento. 


	Após a avaliação antropométrica, para a avaliação da atividade cardíaca será realizado um eletrocardiograma em repouso de 12 derivações (periféricas e pré-cordiais) 
com a utilização de um eletrocardiógrafo digital Wincardio (modelo Elite de 12 derivações, MICROMED, Brasil). O mesmo aparelho será utilizado em conjunto com um 
monitor cardíaco (frequecímentro S810, POLAR, Finlândia) durante os testes de esforço para o acompanhamento do comportamento da atividade elétrica do coração 
durante o exercício. O estudo fará uso do protocolo de Bruce para o teste ergométrico realizado em uma esteira ergométrica (modelo Super ATL, INBRASPORT, Brasil) e 
para medir as trocas gasosas no teste o analisador de gases metabólicos VO2000 (INBRASPORT, Brasil) e um pneumotacógrafo de alto fluxo (AEROSPORT, EUA) com 
medição de 20 até 200 l/min. Os dados de frequência cardíaca (FC) medidos pelo frequencímentro e pelo eletrocardiógrafo juntamente com os dados medidos pelo 
VO2000 de "V"  ̇"E" , FeO2 e FeCO2 serão exportados para uma planilha do Microsoft Excel®; os dados de "V"  ̇"O" _"2" , "V"  ̇〖"CO" 〗_"2" , R, O2/Kg calculados pelo 
software ErgoPC Elite® também foram exportados para a mesma planilha do Microsoft Excel®.


Todos os testes e exames seguirão a mesma padronização e horário com o objetivo de se poder controlar o maior número de intervenientes possíveis. O teste de esforço 
é progressivo e máximo até a exaustão voluntária ou aparecimento de sinais ou sintomas que exigissem interrupção. 


Para avaliar o estado de treinabilidade do grupo o estudo adotará o Judô Fitnes Test desenvolvido por Sterkowicz (1997, citado por FRANCHINI). O teste segue o seguinte 
protocolo: dois atletas de estatura e massa corporal semelhante (mesma categoria) à do executante são posicionados a seis metros de distância um do outro, enquanto o
 executante do teste fica a três metros de distância dos judocas que serão arremessados. O teste é dividido em três períodos: 15s (A), 30s (B) e 30s (C), com intervalos de 
10s entre os mesmos (FRANCHINI, 2001 e FRANCHINI e colaboradores, 2001). Durante cada um dos períodos, o executante arremessa os parceiros, utilizando a técnica 
ippon-seoi-naguê o maior número de vezes possível. Imediatamente após e um minuto após o final do teste é verificada a frequência cardíaca do atleta.


Para análise e tratamento dos dados, o presente estudo fará uso da estatística descritiva e verificação da normalidade da amostra através do teste Kolmogorov-Smirnov. 
Para a validação do questionário observando o valor do alpha de Cronbach, α=0,05, será realizada uma análise fatorial exploratória e posteriormente uma análise fatorial 
confirmatória. Para análise inferencial da validação cruzada, serão aplicados os seguintes procedimentos estatísticos: coeficiente de correlação linear de Pearson ou 
Spearman segundo a normalidade e a ANOVA, de acordo com a correlação será realizada uma regressão múltipla, onde serão analisados os níveis de significância para os 
valores encontrados no Erro Padrão, R2. Para a verificação da robustez do modelo será realizado a análise segundo Bland e Altman (1986) com a diferença media (d), 
intervalo de confiança para a diferença da media (IC 95% p/ d), desvio-padrão da diferença (DP d) e limites de concordância para a diferença da media (LC d), e para 
testagem e validação cruzada do modelo o estudo fará uso do teste de Leave-One-Out conforme descrito por Fukunaga e Hummels (1989). O modelo de predição, através
 da regressão pertinente levará em conta o erro padrão de estimativa (EPE) e o intervalo de confiança (IC de 95%). Para análise dos dados será considerado um valor p
<0,05. Serão utilizados o pacote estatístico SPSS® versão 24.0 for Windows®, o software de análise somatotípica Somatotype® versão 1.0 desenvolvido por Heath-Carter e
 o Microsoft Excel® v. 2007.


Viabilidade financeira e recursos necessários:


Os recursos necessários e à viabilização do projeto correrão por conta dos autores.


Resultados Esperados:


Ao final do estudo espera-se responder as hipóteses e iniciais e a produção de dois artigos a serem publicados em revistas científicas nacionais ou internacionais da área.
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Descrição do Plano de Trabalho
SAÚDE MENTAL DO ESTUDANTE DE PSICOLOGIA: POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES PARA SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Introdução
O ingresso na universidade é marcado por 
mudanças significativas e muitos desafios para todos os sujeitos. Alguns desafios dizem respeito à adaptação a novos saberes, à responsabilização no processo de 
construção do conhecimento, e as expectativas quanto à inserção no mercado de trabalho já nos últimos anos da graduação. Para uma parcela significativa de estudantes, 
as dificuldades financeiras podem também estar presentes ao longo do processo de formação. Este momento pode coincidir ainda com a transição da adolescência para a 
vida adulta. Ou com a volta aos bancos escolares depois de anos longe deles, como é o caso de diversos alunos da rede privada de ensino  (INEP, 2016).
Alguns estudos 
envolvendo estudantes universitários  chamam a atenção para a vulnerabilidade experimentada neste período por eles e como isso pode afetar sua saúde e sua atuação 
profissional (CASTRO, 2017). O Fórum de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis indica, em seu relatório de pesquisa sobre o perfil socioeconômico e cultural 
dos estudantes das instituições federais de ensino superior no Brasil (FONAPRACE, 2011), que o percentual de estudantes com queixa de sofrimento psíquico foi de 
47,7%, um aumento relevante em relação à pesquisa anterior. Segundo Tarnowski e Carlotto (2007), durante sua formação na área da saúde o aluno vive o encontro de 
fragilidades entre o racional e o emocional. O cotidiano destes alunos pode ser marcado por sentimentos de dúvida, decepção, ansiedade, medo, tristeza, raiva e 
angústia. O contato direto  com outros seres humanos coloca-o diante de sua própria vida, sua própria saúde ou doença, seus próprios conflitos e frustrações. Ainda 
assim, como informam Andrade et al.(2016) a vivência estudantil na universidade é uma questão pouco investigada e discutida, em especial, a vivência do aluno do curso 
de graduação em psicologia.
No Brasil a Lei nº 4.119 de 27/08/1962 dispôs sobre os cursos de formação em Psicologia e regulamentou a profissão de psicólogo. E a 
formação em Psicologia é regulamentada pela Resolução da Câmara de Ensino Superior (CES) do Conselho Nacional de Educação (CNES) nº 05, de 15 de março de 2011, 
que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais. 
Em nenhum momento, entretanto, a legislação que apresenta a formação ou as Diretrizes, parece contemplar a 
singularidade das vivências acadêmicas do estudante de Psicologia, que está em contato com o sofrimento psíquico de outras pessoas e com conteúdos acadêmicos 
diretamente relacionados com a subjetividade humana. Sequer sugerem que o estudante, de alguma forma, possa ser afetado por estas vivências ou a necessidade de 
acompanhamento psicoterapêutico. Da mesma forma, o Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2017) também não sugere: não há em suas resoluções nada que diga 
respeito à necessidade ou importância do acompanhamento psicológico para estudantes em formação. Mas já há estudos que indicam que este contato pode induzir 
sofrimento no estudante e, potencialmente, trazer implicações para sua prática profissional. 
 Um estudo transversal encontrado na literatura científica nacional que 
inclui estudantes de Psicologia é o de Gastaud et al. (2006), que indica a prevalência de transtornos psiquiátricos menores nestes estudantes em comparação com a dos 
alunos de Direito e Medicina. Os transtornos mentais menores (TMM) são definidos por Cerchiari, Caetano e Faccenda (2005) como conjuntos de manifestações de mal-
estar psíquico, de caráter inespecífico, com repercussões fisiológicas e psicológicas que podem gerar limitações. Eles estão associados a quadros menos graves e mais 
constantes de transtorno mental. Entre os sintomas mais comuns estão: esquecimento, dificuldade na concentração e tomada de decisões, insônia, irritabilidade, fadiga e 
queixas somáticas. Os mesmos autores apontam que na população mundial, em geral, os índices de prevalência destes transtornos variam entre 7% e 26%, enquanto na 
população brasileira são de 8% a 23%. Os autores indicam que os estudos de epidemiologia psiquiátrica na população ocidental têm como resultado que 90% da 
morbidade psiquiátrica encontrada refere-se a distúrbios não-psicóticos. Mas que, devido às várias questões conceituais e metodológicas envolvidas no diagnóstico dos 
distúrbios não-psicóticos, alguns estudos  têm utilizado categorias diagnósticas mais amplas, designando-as por morbidade psiquiátrica menor (MPM); transtornos 
mentais comuns (TMC) e problemas psiquiátricos menores (PPM).
Neste estudo adotaremos a terminologia de Transtornos Mentais Menores (TMM).
Os níveis de 
prevalência dos TMMs indicados por Gastaud et al. (2006) foram aproximadamente os mesmos para todos os estudantes, pois na pesquisa anterior os autores haviam 
encontrado uma prevalência de 17,5% para os alunos de Direito e 20% para os alunos de Medicina, enquanto na pesquisa em consideração encontraram 21,1% de 
prevalência destes transtornos para os alunos de Psicologia. Os autores concluíram que o contato com o sofrimento psíquico de outras pessoas ou os conteúdos 
acadêmicos mais diretamente relacionados com a subjetividade humana pode elevar as probabilidades do desenvolvimento de algum transtorno mental menor.
A 
temática é atual e em artigo recente no jornal virtual G1 (03/10/17), os autores também comentam: “Durante os estágios, os estudantes já entram em contato com um 
dos desafios da profissão: saber administrar as emoções e lidar com histórias tristes e assuntos densos.” 	A questão que se coloca então é: como a vivência na 
universidade, o processo de formação, pode resultar em algum transtorno mental e como isso pode, potencialmente, trazer implicações para a prática profissional do 
psicólogo? 
Objetivos
Geral
Verificar se as vivências acadêmicas, o processo de formação, do estudante de Psicologia da Universidade Estácio de Sá, campus Nova 
Iguaçu, que está em contato com o sofrimento psíquico de outras pessoas e com conteúdos acadêmicos diretamente relacionados com a subjetividade humana afetam 
sua saúde mental gerando transtornos mentais menores.
Específicos
Recolher informações através de artigos científicos e/ou publicações em jornais/revistas e 
documentos oficiais sobre Transtornos Mentais Menores;
Identificar e analisar as potenciais implicações para prática profissional destes transtornos mentais menores no 
estudante de Psicologia da Universidade Estácio de Sá.

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem quali-quantitativa. Serão 
utilizados procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica e aplicação de Entrevista Clínica Estruturada para os Transtornos do DSM-5 (SCID-5) que é um guia de 
entrevista para a realização dos principais diagnósticos do DSM-5 (anteriormente diagnosticados no Eixo I). A entrevista será aplicada em 100 estudantes do primeiro e 
décimo períodos, turno diurno e noturno, do curso de graduação em Psicologia, da Universidade Estácio de Sá, Campus Nova Iguaçu. Os critérios de inclusão serão estar 
regularmente matriculado no curso e aceitação voluntária. Para a seleção dos participantes adotar-se-á o método da amostra probabilística. Os dados levantados serão 
tabulados em planilha eletrônica e analisados através do programa estatístico SPSS versão 22.0, utilizando-se de procedimentos de estatística descritiva (frequência, 
médias e percentagem) e inferencial (qui-quadrado e teste t de student). Com os resultados das entrevistas buscar-se-á uma comparação quanto ao possível 
desenvolvimento de transtornos mentais em função da vivência universitária. A análise dos dados também proporcionará vislumbrar as possíveis implicações dos 
transtornos mentais para a atuação profissional.

Viabilidade técnica e econômico
O estudo não tem custos além do financiamento do pesquisador. A entrevista a ser 
aplicada está disponível em domínio público.
Resultados esperados
Na Psicologia as formações pessoal e profissional estão intimamente ligadas. O psicólogo lida com a 
subjetividade do outro a partir da sua própria subjetividade. Consideramos que para cuidar é necessário promover a manutenção da própria saúde mental, para assim 
estar disponível ao outro. É importante pensar na terapia pessoal como autocuidado, não imposição, determinação dos professores, que muitas vezes indicam a terapia. 
Isso faz com que o aluno ganhe postura profissional, satisfação e segurança. Mas não há um consenso sobre isso. As diretrizes para a formação do psicólogo não indicam a 
necessidade do autocuidado emocional assim como não o definem o Conselho Federal de Psicologia. Acredita-se que os resultados da pesquisa podem colaborar para 
esta questão, apresentando dados de como a vivência do aluno pode interferir em sua vida pessoal, criando possíveis transtornos mentais menores que poderão, 
potencialmente, interferir em sua vida profissional e sugerindo que as instâncias gestoras da formação possam incluir em seus documentos a necessidade do cuidado da 
saúde mental do estudante de psicologia.
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Análise da expressão gênica no fígado e no sangue periférico de pacientes com falência hepática aguda

1. INTRODUÇÃO
A falência hepática (FHA) se deve ao grave 
comprometimento das funções do fígado, a qual pode ser associada à perda maciça do parêmquima hepático. A extensa lesão hepática presente na FHA é decorrente de 
um intenso processo inflamatório agudo, sendo as principais manifestações clínicas o aparecimento abrupto de encefalopatia e coagulopatia (O’Grady, Schalm, and 
Williams 1993). Apesar das modernas opções de manejo clínico, o transplante hepático ortotópico ainda é a única medida terapêutica eficaz, quando a perda do 
parêmquima hepático chega a um nível de extensão crítico (Bernal et al. 2008). Por outro lado, o número limitado de doadores de fígado e o alto custo dos transplantes, 
são os principais obstáculos desta opção de tratamento (Moon and Lee 2009). Além disso, esta modalidade terapêutica não é isenta de riscos, ainda apresentando 
significativas morbidade e mortalidade (Portela et al. 2010). Estes fatos suportam a necessidade da identificação de biomarcadores inflamatórios específicos, os quais 
poderiam estar diretamente associados com a extensa lesão do paremquima hepático na FHA, podendo ser de grande impacto no manejo clínico e na implementação de 
medidas terapêuticas preventivas (Schmidt and Dalhoff 2005; Schiødt et al. 2006).  
Diversas etiologias podem estar associadas ao forte estímulo inflamatório presente 
na FHA, as mais frequentes são as hepatites virais, a superdosagem de medicamentos e as reações idiossincráticas (Miyake et al. 2012). Sabe-se que os mesmos agentes 
envolvidos nos casos de FHA podem induzir formas menos graves de doença do fígado. Neste contexto, diversos estudos vêm descrevendo uma forte associação entre o 
extenso dano hepático e a intensidade da resposta imunológica do hospedeiro. Alguns desses estudos sugeriram que um desequilíbrio na produção de citocinas 
proinflamatórias e antiinflamatórias pode estar associado com difentes formas clínicas das hepatite (Zhang et al. 2013). 
Rentemente, a investigação dos perfis 
imunológicos em pacientes com doenças hepáticas vem sendo possibiblitada por estudos da expressão gênica. Esse tipo de estudo permite a análise do perfil de 
expressão dos genes de pacientes acometidos por determinada patologia, podendo ser útil para que sejam identificados marcadores presentes em determinadas doenças 
(Liu Y et al. 2017). Diante disso, nossa hipótese é a de que exista um perfil diferenciado de expressão gênica de citocinas em pacientes com FHA.
2. OBJETIVO
Investigar o 
padrão de expressão gênica no tecido inflamado e no sangue periférico de pacientes com falência hepática aguda, comparando com casos de hepatite aguda benigna e 
controles saudáveis.	3. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 	3.1 -  Instituição Proponente	Universidade Estácio de Sá 	3.2 – Instituições Coparticipantes	Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) – Instituto Oswaldo Cruz (IOC) - Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico em Virologia (LADTV) –  Pavilhão Helio e Peggy Pereira.	Responsáveis: Dra. 
Jaqueline Mendes Oliveira e Dr. Marcelo Alves Pinto	Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) - Laboratório de 
Tecnologia Imunológica (LATIM) – Pavilhão Rocha Lima.	Responsáveis: Ms. Andréa Marques Vieira da Silva e Ms.Tamiris Azamor da Costa Barros.	4. - METODOLOGIA 


4.1- Aspectos Éticos da Pesquisa. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fiocruz (CEP) (protocolo 222/03). O projeto também foi submetido à 
apreciação do diretor do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), que assinou termo de responsabilidade.
4.2- Inclusão dos Indivíduos na Pesquisa pelo Termo de 
Consentimento. A inclusão dos indivíduos no estudo foi feita após o enquadramento dos seguintes grupos: controles (doadores de sangue saudáveis), pacientes com 
hepatite aguda e pacientes com FHA. Também foram incluídos doadores de fígado saudáveis, na modalidade de transplante intervivos. O recrutamento de pacientes 
ocorreu por meio de um convite e após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), autorizando o emprego do material biológico. Nos casos de 
FHA, devido à alteração no quadro neurológico e demais alterações clínicas, que impossibilitaram a assinatura do TCLE pelo próprio paciente, foram fornecidas as devidas 
informações ao seu responsável direto, ao qual foi entregue o TCLE.
4.3- Obtenção das amostras. Todas as amostras a serem utilizadas no presente estudo já foram 
coletadas anteriormente e encontram-se estocadas no Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico em Virologia do IOC/Fiocruz. Amostras de fígado (explante hepático) 
e sangue dos casos de FHA, assim como dos controles (fragmentos do fígado de doadores saudáveis) foram obtidas no Serviço de Transplante Hepático do HFB. Essas 
amostras foram obtidas a partir de 2004, durante os procedimentos de transplante hepático, sendo os dois últimos casos incluídos em 2013. As amostras de sangue dos 
casos de hepatite aguda benigna foram obtidas no ambulatório de hepatites virais do IOC/Fundação Oswaldo Cruz. Por critérios éticos, não foram coletadas amostras de 
fígado dos casos de hepatite aguda benigna. 
4.4- Obtenção dos dados clínicos e bioquímicos. Foram coletados dados clínicos e laboratoriais junto ao histórico médico do 
paciente, no HFB e no ambulatório de hepatites virais do IOC/Fiocruz.
4.5 - Ensaio de quantificação de expressão gênica por RNAseq 
4.5.1- Extração de RNA 
	A 
extração do RNA será executada a partir das amostras de fígado e das células mononucleares do sangue periférico. O RNA celular será extraído utilizando Kit RNeasy® da 
Qiagen, em estação robótica QIAcube (Qiagen). A quantidade e pureza das amostras de RNA serão determinadas por espectrofotometria (NanoDrop Technologies, EUA) e 
fluorimetria (QubitTM, ThermoFisher Scientific), enquanto que a integridade do ácido nucleico será avaliada por eletroforese em gel de agarose desnaturante. As 
amostras serão estocadas em freezer a -70º C até o momento do uso.
4.5.2- Preparo de bibliotecas de cDNA 
As amostras para análise de transcriptoma serão 
preparadas usando um kit de preparação de amostra de RNA Truseq (Illumina®) de acordo com as recomendações do fabricante. Resumidamente, o RNAm será isolado a 
partir de 5 μg de RNA total usando esferas magnéticas de oligo (dT). O RNAm será clivado em pequenos fragmentos adicionando o tampão de fragmentação. O cDNA de 
primeira cadeia será sintetizado utilizando primers hexâmeros randômicos, levando esses pequenos fragmentos como moldes. RNaseH, tampão, dNTPs e DNA polimerase 
I serão utilizados para sintetizar o cDNA de segunda cadeia. Os fragmentos curtos serão purificados e os adaptadores de sequenciamento serão ligados aos fragmentos 
curtos e diferenciados por eletroforese em gel de agarose. Os fragmentos adequados serão selecionados, purificados e posteriormente amplificados por PCR para criar o 
modelo final da biblioteca de cDNA.	4.5.3 - Ensaio de RNAseq	O transcriptoma será sequenciado utilizando o equipamento Illumina HiSeq™ 2000. Quatro nucleotídeos 
marcados com fluoróforos e uma polimerase especializada serão utilizados para determinar a clusterização base por base em paralelo. O tamanho da biblioteca será de 
aproximadamente 150 pb e as duas extremidades da biblioteca serão sequenciadas. As leituras brutas serão geradas na plataforma de sequenciamento Illumina™ HiSeq 
2000. Os cálculos de desconto de imagem e valor de qualidade serão realizados usando o pipeline Illumina GA v1.6. As leituras brutas serão pré-processadas para 
remoção das sequências de adaptadores, leituras vazias e sequências de baixa qualidade. As leituras limpas serão alinhadas usando os softwares Bowtie e TopHat. Para 
obter transcritos não redundantes, serão removidas sequências curtas (100 pb de comprimento) e sequências parcialmente sobrepostas. Alternativamente, a 
quantificação dos transcritos poderá ser realizada com o software Salmon, o qual estima abundância dos transcritos sem alinhar reads.
4.5.4 - Análises dos dados 
	Após 
pré-processamento, um worfklow baseado na biblioteca DESeq2 será utilizado para importação dos dados obtidos anteriormente, pré-processamento e análise da 
expressão gênica diferencial (Love, Wolfgang, Anders, 2014). A expressão gênica relativa será calculada através da razão da expressão entre células incubadas vs. 
controle. Erros de tipo I, quando se rejeita hipótese nula incorretamente, serão controlados através do método proposto por Benjamini-Hotchberg (FDR) com α = 0.05.  
Além disso, os dados serão explorados por meio de análises como PCA, LDA e cluster hierárquico. As análises estatísticas serão realizadas no ambiente R com bibliotecas 
especializadas (Bioconductor) em expressão gênica (R Core Team, 2017, Huber et al., 2015). Para exploração das redes de co-expressão gênica, o método de WGCNA 
(Weighted Gene Correlation Network Analysis) será empregado (Zhang e Horvath, 2005). Além disso, algumas análises de vias serão conduzidas no software Ingenuity 
Pathways Analysis© (Ingenuity Systems, Qiagen®), e plataformas Network Analyst e Reactome. Ao fim, espera-se consolidar uma lista de genes centrais presentes na 
resposta inflamatória, e pertencentes a diferentes mecanismos imunológicos da imunidade inata e adaptativa. Esses genes serão selecionados a partir de uma análise 
baseada na biologia de sistemas, onde os genes centrais (hubs) de mecanismos importantes da resposta inflamatória serão monitorados e sua expressão correlacionada 
com a intensidade da resposta inflamatória nos casos de FHA.
4.6- Ensaio de Quantificação de expressão gênica pelo sistema microfluídico Fluidigm
4.6.1- Síntese de 
cDNA
	A partir do RNA extraído o cDNA será sintetizado utilizando o kit High-Capcity cDNA reverse transcription (Applied Biosystems®) conforme descrito pelo fabricante 
e estocado a -20 °C, até o momento do uso. 
4.6.2- RT-qPCR em plataforma microfluídica Fluidigm®
	Após caracterização de uma lista concisa dos marcadores gênicos 
obtidos a partir dos dados gerados pelo RNAseq, será realizada uma etapa de ratificação na plataforma de média escala (96 genes). Nesta etapa, serão utilizadas amostras 
de cDNA que terão expressão gênica quantificada pelo sistema microfluídico Fluidigm. 
Cada amostra será pré-amplificada com a mistura com 200 nM de 96 pares de 
primers, reagente TaqMan PreAmp Master Mix e 1,25 µL de cada cDNA. As pré-amplificações serão realizadas sob as condições: 95 °C por 10 minutos, 15 ciclos a 95 °C 
por 15 segundos e 60 °C por 4 minutos a 4º C. Toda a etapa de amplificação dos genes alvos (composto pelo painel gênico) e genes constitutivos (RPL13, B2M, GAPDH, 
18S), será realizada de acordo com as recomendações do fabricante. As amostras e os genes serão aplicados no chip 96x96, no qual 96 genes serão amplificados em 96 
amostras simultaneamente.
 
4.6.3- Análises dos dados 
Para a análise dos experimentos funcionais de expressão gênica, os valores quantitativos serão expressos como 
média e desvio padrão, e valores qualitativos como percentagens. Quando aplicáveis, serão utilizados testes paramétricos como Teste de T pareado, enquanto que outras 
situações exigirão emprego de testes não-paramétricos, como: Wilcoxon signed rank test, Kruskal Wallis e Friedman. Para análises de correlações entre os resultados 
encontrados será empregado teste de correlação de Spearman. A eficiência de cada gene será obtida pela média da eficiência de todos os genes, os resultados serão 
normalizados utilizando os resultados dos genes constitutivos e a seleção será determinada pelo método geNorm. Todas as análises serão realizadas no ambiente R (R 
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Cronograma:
Fevereiro a abril de 2018 – Organização das amostras de fígado e células mononucleares do sangue periférico dos casos envolvidos no estudo: pacientes com FHA, 
pacientes com hepatite aguda benigna e indivíduos saudáveis. Compra do kit de quantificação da expressão gênica;		Maio a junho de 2018 – Ensaio de quantificação de 
expressão gênica por RNAseq;		 Julho de 2018 - Análises dos dados obtidos por RNAseq;		Agosto a setembro de 2018 – Ensaio de Quantificação de expressão gênica 
pelo sistema microfluídico Fluidigm;		Outubro de 2018 – Análises dos dados obtidos por pelo sistema microfluídico Fluidigm;	 	Novembro de 2018 a janeiro de 2019 - 
Preparo e submissão dos artigos para publicação em periódicos científicos.


Core Team, 2017).

5. RESULTADOS ESPERADOS: Identificar os aspectos imunopatológicos, pela detecção do perfil de expressão gênica, como biomarcadores que 
possam contribuir para o extenso dano hepático em pacientes com falência hepática aguda. Essa identificação permitirá futuros tratamentos com drogas inibidoras.

6. 
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Toda a infraestrutura, equipamentos, insumos e materiais de consumo necessários à realização do projeto estarão disponíveis 
nas instituiçôes coparticipantes. Alguns insumos serão comprados no innício de 2018 – Fiocruz / IOC - LADTV e Bio-Manguinhos - LATIM. 	

PESQUISADOR(A): Debora Medeiros De Oliveira E Cruz
Plano de trabalho vinculado ao curso: Medicina
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PROJETO: Expansão da Cobertura por Estratégia de Saúde da Família e Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária no Município do Rio 
de Janeiro: tendências no período de 2000 a 2016.

Cronograma:
fev/18	Revisão Bibliográfica
mar/18	Revisão Bibliográfica + Coleta e organização de dados
abr/18	Revisão Bibliográfica + Coleta e organização de 
dados
mai/18	Revisão Bibliográfica + Coleta dos dados + Processamento dos dados
jun/18	Revisão Bibliográfica + Processamento dos dados
jul/18	Revisão 
Bibliográfica + Processamento dos dados
ago/18	Processamento dos dados + Análise de dados + Construção de Resultados
set/18	Análise de dados + Construção de 
Resultados + Redação de artigos
out/18	Análise de dados  + Construção de Resultados + Submissão a órgão de Fomento + Redação de artigos
nov/18	Redação de 
artigos
dez/18	Redação de artigos
jan/19	Submissão de artigo à revista

Descrição do Plano de Trabalho
Título
Expansão da Cobertura por Estratégia de Saúde da Família e Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária no Município do Rio de Janeiro: tendências no 
período de 2000 a 2016.

Introdução
A análise de informações sobre morbidade hospitalar permite reconhecer padrões de adoecimento em uma população. (BARRETO; 
CARMO, 2007). 
Mudanças no perfil das internações hospitalares podem estar relacionadas a novos arranjos na organização local dos serviços de saúde, inclusive no que 
diz respeito a avanços na atenção primária. (NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA, 2012)
A expansão da estratégia saúde da família por regiões do país apresenta 
importantes diferenças em cobertura e forma de organização dos serviços (CAMPOS; THEME-FILHA, 2012). De maneira geral, observa-se aumento nas coberturas pela 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Brasil passando de 50,9% - dados da pesquisa nacional por amostras de domicílio em 2008, para 56,4% - Pesquisa Nacional de 
Saúde em 2013. Na região Sudeste, as mesmas pesquisas referem 19,2 em 2008 contra 44,9% em 2013 - Dados do Departamento de Atenção Básica (MALTA et al; 
2016).
Trabalhos recentes têm focado a importância de avaliar o impacto da expansão da estratégia de saúde da família nas internações pelas condições sensíveis à 
atenção primária (ICSAP) em diversas regiões do Brasil (CAMPOS; THEME-FILHA, 2012; RODRIGUES-BASTOS et al; 2014; MARQUES et al, 2014).
As condições sensíveis à 
atenção primária são agravos cuja morbidade e mortalidade podem ser reduzidas através de uma atenção primária oportuna e eficaz. O conjunto desses problemas de 
saúde é estudado a partir de uma lista que representa eventos que poderiam ser evitados, em sua totalidade ou em parte, pela presença de serviços efetivos de saúde em 
atenção primária. (NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA, 2012)
No Brasil, a primeira lista nacional das ICSAP, foi elaborada no ano de 2007 (ALFRADIQUE, 2009), 
sendo amplamente utilizada para medir a capacidade de resolução dos serviços nesse nível de atenção (MACINKO III, J, 2008) 
Marques et al (2014) verificaram 
importante redução nas hospitalizações devido às condições sensíveis ao atendimento ambulatorial, para todas as causas, entre pacientes idosos no Estado do Rio de 
Janeiro. 
Em Minas Gerais, Rodrigues-Bastos et al (2014) encontraram redução de 20,75 ICSAP por 1000 habitantes para 14,92 / mil habitantes ao comparar os anos de 
2000 e 2010.
Em relação aos gastos com as ICSAP no Brasil, no período entre 2000 a 2013, nota-se que os valores reduziram-se de 23,6% (2000) para 17,4% (2013). As 
maiores quedas foram observadas entre mulheres, crianças e idosos (SOUSA; PEIXOTO, 2017).
Ao considerar os investimentos aplicados e a reorganização da atenção 
primária no sentido de ampliar a cobertura da estratégia de saúde da família nos últimos anos no MRJ, é necessário que o impacto da expansão da Estratégia de Saúde da 
Família nas internações por condições sensíveis à atenção primária no município seja estudado.

Objetivo Geral
Analisar as taxas de internações por condições sensíveis 
à atenção primária por faixas etárias, no Município do Rio de Janeiro, entre 2000 e 2016 e correlacioná-las com a expansão da cobertura de estratégia de saúde da família 
no período.

Objetivos Específicos
1-	Descrever as internações hospitalares no município do Rio de Janeiro, por capítulo da CID 10 e faixa etária, no período de 2000 a 
2016.
2-	Apresentar a magnitude das internações por condições sensíveis à atenção primária no período de 2000 a 2016, por faixa etária.
3-	Medir a relação entre taxa 
de internações por condições sensíveis á atenção primária e a cobertura de estratégia de saúde da família, estratificada por faixa etária, no município do Rio de 
Janeiro.

Metodologia
Desenho de Estudo
Estudo ecológico utilizando dados secundários agregados.

Fonte de dados
Os dados serão obtidos junto ao Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH) disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus). O SIH disponibiliza informações sobre as 
internações financiadas pelo SUS. As informações populacionais para o cálculo das taxas de internações serão obtidas a partir dos censos demográficos disponibilizados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Estatística.
A lista de condições sensíveis à atenção primária constantes na Portaria número 221/2008 do Ministério 
da Saúde, inclui: doenças imunizáveis (Códigos da 10ª Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde: A33-A37, A95, B16, B05-B06, B26, 
G00.0, A17.0, A19), condições evitáveis (A15-A16, A18, A17.1-A17.9, I00-I02, A51-A53, B50-B54, B77), gastrenterites infecciosas e complicações (E86, A00-A09), anemia 
(D50), deficiências nutricionais (E40-E46, E50-E64), infecções de ouvido, nariz e garganta (H66, J00-J03, J06, J31), pneumonias bacterianas (J13-J14, J15.3-J15.4, J15.8-
J15.9, J18.1), asma (J45-J46), doenças das vias aéreas inferiores (J20, J21, J40-J44, J47), hipertensão (I10-I11), angina pectoris (I20), insuficiência cardíaca (I50, J81), 
doenças cérebro-vasculares (I63-I67, I69, G45-G46), diabetes mellitus (E10-E14), epilepsias (G40-G41), infecção no rim e trato urinário (N10-N12, N30, N34, N39.0), 
infecção da pele e tecido subcutâneo (A46, L01-L04, L08), doença inflamatória de órgãos pélvicos femininos (N70-N73, N75-N76), úlcera gastrintestinal (K25-K28, K92.0, 
K92.1, K92.2), relacionadas ao pré-natal e parto (O23, A50, P35.0).
Os dados de cobertura da estratégia de saúde da família (ESF) serão coletados a partir das 
informações disponibilizadas pelo Departamento de Atenção Básica (DAB/MS) no sítio: http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_cobertura_sf.php.

Variáveis de 
estudo	•	Variável independente: cobertura de ESF nos anos 2000 a 2016.	•	Variável dependente: taxa de Internação por condições sensíveis a atenção primária no 
período entre 2000 a 2016, estratificada por faixa etária.		Análise e processamento de dados	•	Será realizada análise exploratória de dados com apresentação das 
informações na forma de frequências absolutas, proporções e taxas. 	•	Em um segundo momento será apresentada a correlação entre a taxa de internação segundo 
faixas etárias e a proporção de cobertura da ESF no período de 2000 a 2016. 

Aspectos éticos
Todas as bases de dados para a construção desse projeto encontram-se 
publicamente disponibilizadas. Informações individuais não serão necessárias/ utilizadas nesta proposta metodológica, que se baseia exclusivamente na obtenção de 
resultados no formato agregado. 

Resultados Esperados
Construir o perfil da morbidade hospitalar no MRJ no período de 2000 a 2016, delineando a contribuição das 
internações por condições sensíveis à atenção primária e em última instância, observar uma possível correlação negativa entre a expansão da cobertura de estratégia 
saúde da família e o risco de internação por estas condições.

Viabilidade técnica e econômica
A utilização de dados secundários disponíveis nas bases de dados públicas 
dispensa auxílio financeiro para a execução da pesquisa. Serão utilizados programas de análises de dados gratuitos. A viabilidade técnica está garantida pela inclusão de 
alunos de graduação da Medicina em parceria com professores da disciplina de Epidemiologia da Universidade Estácio de Sá.		Referências bibliográficas	•	BARRETO, 
Mauricio Lima; CARMO, Eduardo Hage. Padrões de adoecimento e de morte da população brasileira: os renovados desafios para o Sistema Único de Saúde. Ciência & 
Saúde Coletiva, v. 1, n. 1, p. 1779-1790, 2007.	•	CAMPOS, Amanda Zandonadi de; THEME-FILHA, Mariza Miranda. Internações por condições sensíveis à atenção 
primária em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, 2000 a 2009. Cad Saúde Pública, p. 845-855, 2012.	•	MACINKO III, J. Seminário Internacional de Atenção 
Primária-Saúde da Família. Relatório de atividades. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.	•	PINTO MARQUES, Aline et al. Internação de idosos por condições sensíveis à 
atenção primária à saúde. Revista de Saúde Pública, v. 48, n. 5, 2014.	•	RODRIGUES-BASTOS, Rita Maria et al. Hospitalizations for ambulatory care-sensitive conditions, 
Minas Gerais, Southeastern Brazil, 2000 and 2010. Revista de saude publica, v. 48, n. 6, p. 958-967, 2014.	•	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. FACULDADE DE 
MEDICINA. NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA. Avaliação do impacto das ações do programa de saúde da família na redução das internações hospitalares por 
condições sensíveis à Atenção Básica em adultos e idosos: relatório final de pesquisa. 2012.. Disponível em: 
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3261.pdf
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PROJETO: Rastreio de apneia obstrutiva do sono em uma população adulta acompanhada em uma unidade de Estratégia de Saúde da Família no 
centro do Município do Rio de Janeiro

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
As doenças cardiovasculares (CV) representam a primeira causa de mortalidade no Brasil e no mundo, sendo um importante problema de saúde pública. A 
patologia de base é a aterosclerose, decorrente da disfunção endotelial, que se desenvolve durante anos, assintomática. Este processo está relacionado aos fatores de 
risco CV e sua detecção pode levar a uma redução significativa da morbimortalidade. A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) está fortemente associada à disfunção endotelial 
e consequentemente às doenças cardiovasculares, porém seu diagnóstico geralmente é tardio, quando o indivíduo já apresenta níveis pressóricos elevados e as 
complicações decorrentes da disfunção endotelial.

1. Estratificação de risco CV 
Fatores de risco:
a) Não modificáveis: sexo masculino, idade e história familiar de 
doença CV precoce 
b) Modificáveis: tabagismo, obesidade e sedentarismo.
c) Controláveis: hipertensão arterial (HA), dislipidemia e intolerância à glicose.
Lesões 
Subclínicas: Rigidez arterial, Albuminúria moderadamente elevada, Espessamento carotídeo, Índice tornozelo braquial < 0,9, Doença Renal Crônica estágio III, Hipertrofia 
ventricular esquerda
Doença CV ou Renal estabelecida 

2. Prevenção cardiovascular:
Conjunto de ações individuais e coletivas, objetivando eliminar ou minimizar o 
impacto das doenças CV, reduzindo sua morbimortalidade. As ações preventivas são responsáveis por mais de 50% da redução da mortalidade CV. Recomendam-se ações 
de prevenção CV nas seguintes situações: Adultos com moderado-alto risco CV, baixo nível sócio econômico, estresse, depressão ou ansiedade, presença de lesões 
subclínicas, Apneia Obstrutiva do Sono e disfunção erétil. 

3. Apneia Obstrutiva do Sono
A AOS é um distúrbio respiratório do sono, que se caracteriza por ronco 
noturno e sonolência diurna, estando fortemente associada a doenças CV. A AOS tem sido considerada uma doença sistêmica, e não apenas uma doença localizada na via 
aérea superior. O impacto sistêmico, inflamatório, pode levar a consequências cardiovasculares e metabólicas. 
A hipoxemia intermitente decorrente dos períodos de 
apneia e hipopneia, levam à hiperatividade simpática e estimulação do sistema renina angiotensina-aldosterona, acarretando disfunção endotelial e elevação dos níveis 
pressóricos. A AOS vem aumentando de prevalência com a epidemia de obesidade e o envelhecimento da população mundial.
O padrão ouro para o diagnóstico é a 
polissonografia de noite inteira (PSG). Por se tratar de um exame complexo, de alto custo e pouca disponibilidade, foram desenvolvidos questionários de rastreamento, 
sendo os mais utilizados atualmente o STOP-BANG e a Escala de Sonolência de Epworth, reservando a PSG para os indivíduos com alta probabilidade de apresentar a 
doença.

4. Estratégia da Saúde da Família
O Centro Saúde-Escola da Lapa (CSE-Lapa) é uma unidade da Estratégia da Saúde da Família em funcionamento desde 2001. 
Foi criado pelo Curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá, em convênio com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Funciona dentro do campus Arcos 
da Lapa, com área de abrangência delimitada segundo a Área Programática 1 e a IIª RA do Rio de Janeiro. Além da assistência, desenvolve atividades de ensino no Curso 
de Medicina, que adotou como eixo principal do currículo, as premissas da Saúde da Família nos moldes propostos pelo Ministério da Saúde. Por se tratar de uma unidade 
de atenção primária, conta com uma estrutura adequada às ações de prevenção da doença cardiovascular.
Com a definição do perfil de risco CV da população assistida, 
será possível padronizar e sistematizar o atendimento ao sujeito de alto risco, possibilitando uma avaliação contínua através da construção de indicadores que permitam 
monitorizar a qualidade da assistência e efetividade das ações. 
Dentro desta linha de pesquisa será possível oferecer treinamento para alunos de graduação (Iniciação 
Científica) e pós-graduação em atividades ambulatoriais clínicas e de saúde coletiva, visando o aprendizado em pesquisa clínica.

5. Estudo LapARC
O estudo LapARC foi 
iniciado em fevereiro de 2016 com o objetivo de avaliar o perfil de risco CV de adultos jovens de uma comunidade assistida pelo CSE-Lapa, visando à criação de uma 
coorte de prevenção cardiovascular. Na área de atuação do CSE-Lapa vivem 6.420 pessoas, das quais 1795 entre 20 e 50 anos, que estão sendo cadastrados no LapARC. 
Os cadastros são realizados pelos alunos de Iniciação Científica. Com a definição do perfil de risco CV da população assistida, será possível padronizar e sistematizar o 
atendimento ao sujeito de alto risco, possibilitando uma avaliação contínua através da construção de indicadores que permitam monitorizar a qualidade da assistência e a 
efetividade das ações.
	No projeto piloto desenvolvido nos primeiros 18 meses de atividade, 23% da população alvo foi avaliada (405 pacientes) e foram identificados 
17% dos indivíduos com alto risco CV (3 ou mais fatores de risco CV), sendo a obesidade e a hipertensão os principais fatores associados independentemente ao alto risco 
CV.

Objetivos
Geral: Avaliação da prevalência de apneia obstrutiva do sono em uma população de adultos jovens de uma comunidade assistida pela Estratégia de 
Saúde da Família - CSE-Lapa.		Específicos: 	•	Avaliar as principais variáveis demográficas, socioeconômicas e fatores de risco CV associados à AOS.	•	Avaliar os níveis 
pressóricos dos indivíduos com e sem AOS	•	Avaliar o perfil metabólico dos indivíduos com e sem AOS.	•	Avaliar o melhor questionário de rastreio do sono a ser 
utilizado nesta população de adultos jovens, aparentemente saudáveis.

Métodos
1. Delineamento:
Estudo transversal da prevalência de apneia obstrutiva do sono 
através de questionários de rastreio e polissonografia.

2. População: pacientes cadastrados no CSE-Lapa e no estudo LapARC, de ambos os sexos, com idade entre 20 e 
50 anos, que aceitarem participar do estudo assinando o TCLE.

2. Critérios de exclusão.
- Pacientes com patologias graves que envolvam risco de vida.
- Pacientes com 
déficit cognitivos ou deficiências físicas que impeçam a sua participação		3. Coleta de dados: 	1ª etapa: Avaliação clínica inicial: 	•	Cadastro dos indivíduos incluindo 
características demográficas e socioeconômicas.	•	Medidas antropométricas: peso, altura, circunferência abdominal e de pescoço.	•	Hábitos de vida: atividade física, 
tabagismo e ingesta alcoólica.	•	Identificar doença pulmonar, CV ou renal prévia.	•	Medida da PA de consultório: medidas da PA nos membros superiores com o 
paciente sentado e deitado (intervalo mínimo de 5 minutos) seguindo-se as recomendações habituais. Será utilizado esfigmomanômetro digital validado da marca 
Microlife e considerada a média entre as 2 medidas.	•	Realização de exames complementares: glicemia de jejum, creatinina, perfil lipídico, relação albumina-creatinina 
na urina.		2ª etapa. Aplicação dos questionários de rastreamento da AOS:	•	STOP-BANG: ronco, cansaço diurno, apneia presenciada, história de HAS, IMC > 35 kg/m2, 
idade >50 anos, circunferência cervical >40cm e sexo masculino. Pontuação > 3 (alto risco)	•	ESE: 8 itens que avaliam se o indivíduo cochila ou adormece em situações da 
vida diária. Pontuação > 10 (alto risco)
Todo o indivíduo que for positivo em pelo menos um dos questionários será encaminhado à polissonografia de noite inteira para 
diagnóstico de AOS		3ª etapa. Polissonografia de noite inteira. Será realizada no Laboratório do Sono (LabSono) do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – UFRJ. 
Parceria previamente estabelecida com o Laboratório. O diagnóstico é dado pelo índice de apneia-hipopneia (IAH) > 5/hora.
Os indivíduos com apneia moderada/grave 
(IAH > 15/hora) serão encaminhados à Clínica de CPAP para avaliação otorrinolaringológica e titulação para uso do CPAP.

4. Captação dos indivíduos da pesquisa
A 
captação dos indivíduos será feita em 3 momentos: 
a)	Indivíduos que compareçam ao CSE-Lapa; 
b)	Ações nos condomínios da região junto aos Agentes Comunitários 
de Saúde
c)	Busca ativa através de visita domiciliar com os Agentes Comunitários de Saúde

5. Criação de um banco de dados
Já existe um sistema de informação 
criado com o cadastro dos indivíduos do estudo LapARC, com registro de todos os dados coletados e que será atualizado semanalmente por alunos de iniciação 
científica.

6. Análise estatística: As variáveis contínuas serão descritas como médias e desvio padrão (distribuição normal) ou como mediana e intervalo interquartil 
(distribuição assimétrica). Será calculada a concordância entre cada questionário isoladamente e em conjunto com os resultados da polissonografia, utilizando o método 
de Bland-Altman e o coeficiente de reprodutibilidade, além do cálculo da sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo e a razão de verossimilhança 
positiva e negativa Será utilizado o pacote estatístico SPSS 19.0 para análise dos dados.

Considerações Éticas: Todos os pacientes serão esclarecidos sobre o estudo e 
assinarão um termo de consentimento livre e esclarecido autorizando a divulgação dos dados, sendo garantido o sigilo das informações e o direito integral à assistência 
independente da participação no estudo. O protocolo deste estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em 30/10/2015.
 
Resultados 
esperados
a)	Avaliação da prevalência de indivíduos de alto risco para AOS em pelo menos 1/3 da população alvo do estudo.
b)	Avaliação dos questionários de rastreio 
do sono que melhor se adeque como instrumento para pesquisa epidemiológica em nosso meio em unidades primárias de saúde.
c)	Identificação de indivíduos com AOS 
para posterior encaminhamento para Clínica de CPAP e assistência no PSF/Lapa.
d)	Identificação dos principais fatores de risco associados à AOS nesta população, 
visando a intervenção precoce para redução do risco CV e de AOS.
e)	Identificação do perfil metabólico e pressórico dos indivíduos com AOS.
f)	Publicações: os 
resultados desta pesquisa serão enviados para periódicos indexados.
g)	Treinamento de recursos humanos em nível de Graduação (Programa de Iniciação Científica) e 
pós-graduação nas áreas de Clínica Médica e de Saúde da Família.

Viabilidade técnica e econômica
	O estudo será desenvolvido no CSE/Lapa onde todos os residentes 
na área são registrados previamente. Os indivíduos adultos entre 20 e 50 anos estão sendo cadastrados no Estudo LapARC desde o início de 2016.
	O cadastramento é 
feito em uma sala própria com toda a infraestrutura: cadeira, mesa, maca, armários, computador, scanner e impressora adquiridas com o financiamento do Edital 
Universal 01/2016. Processo 408062/2016-9. Faixa R$ 60.000,00. 		Aparelho de ECG – Wincardio Air da Micromed – também adquirido com financiamento do Edital 
Universal 01/2016.
	O aparelho de pressão arterial utilizado é da marca Microlife BP EBTO-A. O estudo LapARC também possui 10 aparelhos de Monitorização 
Residencial da Pressão Arterial da marca Omron HEM-705 CP.		Parceria estabelecida com o Laboratório do Sono do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – UFRJ, 
para realização das polissonografia e acompanhamento na Clínica de CPAP.
	A viabilidade econômica é de responsabilidade do pesquisador docente e coordenador da 
pesquisa.
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Cronograma:
1-	Revisão da literatura: fevereiro/2018
Levantamento bibliográfico da literatura internacional e nacional abordando os temas: risco cardiovascular, apneia obstrutiva do 
sono (prevalência no Brasil e no mundo, questionários de rastreio, eficácia do uso do CPAP na redução dos níveis pressóricos e risco CV)
2-	Elaboração e impressão dos 
formulários – fevereiro /2018	Serão impressos os formulários dos questionários de rastreio da Apneia Obstrutiva do Sono: Questionário STOP-BANG e Escala de 
sonolência de Epworth.
Também será necessário formulários para orientação dos pacientes quanto à realização da polissonografia.
3-	Treinamento de alunos de 
Iniciação Científica para aplicação dos questionários: fevereiro /2018
4-	Entrada dos sujeitos da pesquisa no estudo: março a dezembro/2018.
Os sujeitos da pesquisa 
serão recrutados a partir do registro no Estudo LapARC. 
Nesta avaliação serão aplicados os questionários de sono e solicitados os exames laboratoriais e realizado ECG de 
repouso.
5-	Preparação e submissão de artigo de revisão: maio a julho de 2018.
6-	Análise dos dados obtidos: dezembro/2018
Todos os dados dos sujeitos da pesquisa 
que foram armazenados no banco de dados, serão analisados utilizando o pacote estatístico SPSS 19.0. Os dados serão organizados em tabelas e gráficos para preparação 
da publicação.
7-	Revisão bibliográfica, preparo e envio de artigos para publicação: dezembro/2018 a janeiro de 2019.
8 - Preparação do relatório final da pesquisa - 
janeiro de 2019

European Respiratory Society and by the members of European COST, ACTION B26 on obstructive sleep apnea. J Hypertension 2012; 30:1-14.
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PROJETO: Bone augmentation and implant placement in medically compromised patients: A clinical, radiographic and patient-centered study

Descrição do Plano de Trabalho
AVALIAÇÃO DO SUCESSO E SOBREVIDA DE IMPLANTES DENTÁRIOS E SEU IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES MEDICAMENTE 
COMPROMETIDOS.

INTRODUÇÃO:
	Com o avanço das pesquisas na área da Periodontia Médica, têm sido cada vez mais estudadas as associações entre as doenças 
periodontais/peri-implantares e condições sistêmicas (AAP, 1998), tais como: diabetes (AAP, 2000); HIV (MATAFTSI et al., 2011) e osteoporose . No entanto, ainda há 
poucos estudos avaliando taxas de sucesso de reabilitações com implantes dentários em pacientes sistemicamente comprometidos. Em alguns casos, como no diabetes e 
infecção pelo HIV, as alterações na resposta imunológica dos pacientes seriam responsáveis por maior severidade da destruição periodontal, podendo também influenciar 
no sucesso dos implantes dentários (MEALEY, 1996).
A peri-implantite é uma condição inflamatória que afeta o osso peri-implantar, podendo levar à perda dos 
implantes. Apresenta alta prevalência podendo acometer mais de 20% dos implantes em 10% dos pacientes (DERKS et al., 2012). O agente etiológico primário da peri-
implantite é a placa bacteriana (LANG; MOMBELLI; ATTSTRÖM, 2010).  
Apesar de a agressão bacteriana ser necessária para a ocorrência da peri-implantite, o papel 
central na patogênese da doença é exercido pela resposta do hospedeiro através do controle das respostas imune inata e adaptativa (GENCO, 1996; KINANE & BARTLOD, 
2007) e fatores sistêmicos podem ser determinantes importantes de suscetibilidade e de progressão da doença (TAYLOR et al., 2004).
Existe bastante evidência que as 
alterações na resposta imunológica e inflamatória seriam os principais links entre doenças periodontais/peri-implantares e doenças sistêmicas (STEINSVOLL et al., 1997; 
BRITO et al., 2008; FRIEDWALD et al., 2009). Sabe-se que alguns indivíduos demonstram uma destruição óssea agressiva e altos níveis de citocinas pró-inflamatórias que 
não podem ser completamente explicados pela presença apenas de bactérias (KIRKWOOD et al., 2007). 
Analisando em um contexto de saúde pública, sabe-se que as 
doenças periodontais levam a uma pior qualidade de vida auto-reportada pelos pacientes (NEEDLEMAN et al., 2004) e que pacientes com doença periodontal avançada 
apresentam ao longo da vida adulta, custos médicos e de hospitalização 75% maiores que pacientes periodontalmente saudáveis (IDE et al., 2007). Diante do cenário 
atual, no qual milhões de pacientes são reabilitados anualmente com implantes dentários, é importante compreender o impacto que esses tratamentos poderiam ter na 
qualidade de vida dos indivíduos, através da restauração da capacidade mastigatória e da estética.

JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA DO TEMA:
A investigação dos 
mecanismos responsáveis pela associação entre doenças sistêmicas e periodontite evoluiu consideravelmente nos últimos anos. No entanto, ainda existem alguns fatores 
que limitam a produção de conhecimento nessa área como: a dificuldade de se realizar grandes estudos epidemiológicos; os diversos possíveis fatores de confusão 
existentes e a complexidade de se conduzir estudos caso-controle randomizados analisando desfechos clínicos. Essa dificuldade também é encontrada no caso dos 
implantes dentários, especialmente quando realizados em pacientes medicamente comprometidos. Apesar dos implantes dentários serem procedimentos com alto índice 
de sucesso e longevidade, ainda é desconhecido o comportamento dos mesmos em pacientes com condições médicas que predisponham á alterações da resposta imune 
ou do metabolismo ósseo.
O projeto de extensão em Periodontida médica conduzido pelo nosso grupo da Faculdade de Odontologia da Universidade Estácio de Sá 
possui uma linha de pesquisa voltada para o estudo do sucesso e sobrevida dos implantes dentários, especialmente nos pacientes medicamente comprometidos. Nosso 
trabalho vem sendo desenvolvido em colaboração com o Programa de Pós graduação em Odontologia da Universidade Estado do Rio de Janeiro e com a Associação 
Brasileira de Odontologia e as principais associações estudadas têm sido com as doenças cardiovasculares e hipertensão; diabetes; e HIV, tendo gerado publicações e o 
desenvolvimento de outras hipóteses que vêm sendo testadas em projetos que se encontram em andamento ou buscando recursos para serem continuados. 
Tendo em 
vista a inviabilidade de se realizar estudos caso-controle em grandes populações, os estudos clínicos em desenvolvimento por nosso grupo visam analisar o maior número 
de parâmetros associados com o desenvolvimento e a severidade das formas destrutivas de doença periodontal/peri-implantar (prevalência; aspectos microbiológicos; 
resposta inflamatória) por meio de uma coorte aberta e de análises transversais e retrospectivas realizadas em diferentes intervalos de tempo. Nosso grupo de pacientes 
estudado é composto por portadores de doenças sistêmicas com importante componente inflamatório/imunológico, selecionados de modo a reduzir ao máximo os 
possíveis fatores de confusão. Essa seleção criteriosa e a análise de elementos associados a todos os aspectos das doenças inflamatórias crônicas são fundamentais para 
uma melhor compreensão das associações entre estas e a saúde oral. 
Ao mesmo tempo, os projetos em andamento buscam entender o impacto de aspectos 
relacionados à saúde oral como: condição periodontal; número de dentes; cáries e necessidade/qualidade das próteses e restaurações interferem na qualidade de vida 
dos pacientes é importante para que se possam desenvolver estratégias de tratamento mais voltadas para o bem-estar do indivíduo de uma forma global (OZCELICK et al, 
2007).
Dessa forma, acreditamos que o presente Projeto de pesquisa, poderia viabilizar a continuidade dos estudos em andamento e o início de novos estudos que 
representarão uma evolução no grau de conhecimento acerca das associações entre doenças sistêmicas crônicas e saúde oral. Ao mesmo tempo, sendo possível que os 
resultados encontrados consolidem e fundamentem conceitos importantes para o desenvolvimento e adoção de protocolos de promoção de saúde bucal. 



OBJETIVOS:	Objetivo primário: 	•	Investigar a associação entre sucesso e sobrevida dos implantes dentários realizados em pacientes portadores de condições médicas 
potencialmente associadas com imunossupressão e alteração do metabolismo ósseo (diabetes, HIV e osteoporose).	Objetivos secundários:	•	Avaliar a prevalência peri-
implantite e mucosite e os possíveis fatores/indicadores de risco no nível do indivíduo e do implante.	•	Avaliar o impacto da reabilitação com implantes dentários na 
qualidade de vida dos pacientes estudados.

MÉTODO:
Seleção da amostra: Serão incluídos no projeto pacientes que apresentem implantes dentários que tenham sido 
instalados no curso de especialização em Implantodontia da Universidade Estácio de Sá e que tenham concluído a reabilitação protética. Os critérios de inclusão são: 
Idade superior a 21 anos; não ser tabagista pesado (>20 cigarros/dia); não possuir doenças sistêmicas que possam influenciar negativamente o desfecho dos implantes, 
exceto aquelas que são objeto do estudo (HIV, osteoporose e diabetes); ter recebido tratamento periodontal previamente à instalação dos implantes; ter aceitado de 
forma espontânea participar do projeto.
Todos os pacientes assinarão um termo de consentimento livre e esclarecido e o estudo obedece ás recomendações do Tratado 
de Helsinki para estudos envolvendo seres humanos.
Por se tratar de um estudo observacional, não há riscos inerentes ao mesmo.   
Anamnese e exame clínico 
(prevalência das doenças periodontais e cárie): Todos os integrantes de cada grupo são avaliados através de um questionário e um exame clínico periodontal realizado 
segundo as orientações da Academia Americana de Periodontia (2003). Os exames clínicos são realizados por examinadores previamente calibrados sendo avaliados: 
presença de cáries; índice de placa visível; índice de sangramento gengival; profundidade de bolsa periodontal à sondagem; nível de inserção clínico e índice de 
sangramento à sondagem em todos os dentes presentes. Nos questionários sócio-demográfico e médico-odontológico constam todos os dados considerados relevantes 
para avaliar as condições dos pacientes. Os dados coletados no questionário serão posteriormente confirmados com nos prontuários médicos. 
Avaliação do impacto da 
saúde oral na qualidade de vida dos pacientes estudados e os possíveis benefícios da terapia periodontal: O impacto da saúde oral na qualidade de vida dos pacientes 
participantes do Projeto será avaliado por meio de um questionário de auto-avaliação da saúde bucal amplamente utilizado em diversos países, o Oral Health Impact 
Profile (OHIP-14). O questionário é formado por 14 questões que avaliam: Limitação funcional; dor física; desconforto psicológico; incapacidade física; incapacidade 
psicológica; incapacidade social e desvantagem social associados à saúde oral. O objetivo é avaliar os possíveis benefícios da terapia periodontal na qualidade de vida auto-
reportada pelos pacientes, bem como se diferentes doenças crônicas, e as possíveis limitações decorrentes delas, alteram a percepção dos pacientes com relação ao 
impacto das condições orais.
Por se tratar de uma coorte aberta, os pacientes serão chamados e incluídos no estudo de forma contínua, de modo que as etapas das 
coletas de dados e acompanhamento se sobrepõem.
Viabilidade técnica e econômica: Todos os instrumentais e equipamentos necessários para a coleta dos dados e 
análise das amostras encontram-se disponíveis nas instalações da Faculdade de Odontologia (PPGO), tendo sido adquiridos com verba de pesquisa obtida previamente 
pelo proponente. Tanto o investigador principal, quanto os alunos participantes possuem a qualificação técnica para realização dos exames e análises 
necessários.

METAS: 
O presente projeto tem como metas: consolidar nosso grupo de pesquisa atuante na área de Periodontia médica no cenário nacional e 
internacional; viabilizar a sequência dos estudos em andamento e o início de outros braços de pesquisa associados à nossa linha de pesquisa; fortalecer nossas 
colaborações com as Instituições nacionais e internacionais que já colaboram com nosso grupo e buscar novas colaborações que possam contribuir no desenvolvimento 
de novos projetos; divulgação dos resultados encontrados pelas pesquisas integrantes do projeto por meio de publicação de artigos científicos em periódicos Qualis A 
nacionais e internacionais e da participação nos Congressos e Encontros científicos das especialidades correlatas. Esperamos obter dados de um grupo de 250 pacientes 
(100 controles, 50 HIV positivos, 50 diabéticos e 50 pacientes osteoporóticos), permitindo a formação de um grande banco de dados a ser analisado posteriormente. O 
cálculo amostral foi feito com base em resultados previemente descritos na literatura, considerando alfa=0.05 e beta=0.80). Até o presente momento, dispomos dos 
dados referentes aos 100 controles pacientes, 20 pacientes HIV, 23 pacientes diabéticos e 19 pacientes com osteoporose que vem sendo acompanhados por períodos que 
variam de 1 a 13 anos.

RESULTADOS ESPERADOS: Acreditamos que por meio do presente projeto será possível: Uma melhor compreensão acerca das taxas de sucesso e 
sobrevida de implantes em pacientes medicamente comprometidos e da prevalência das doenças peri-implantares na população estudada e sua possível relação com o 
curso das doenças sistêmicas apresentadas pelos pacientes, além do desenvolvimento de um protocolo de manutenção dos implantes dentários nesses pacientes. Além 
disso, será possível mensurar o impacto da reabilitação com implantes na qualidade de vida dos pacientes.


Lattes: http://lattes.cnpq.br/7337229688107126
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PLANO DE TRABALHO:	Seleção dos alunos participantes no projeto: fevereiro de 2018.	Busca bibliográfica atualizada: fevereiro de 2018 – dezembro de 2018.	Seleção 
dos pacientes no banco de dados da faculdade de Odontologia: fevereiro de 2018 – abril de 2018.	Chamada dos pacientes para ingresso no estudo: março de 2018 – 
Agosto de 2018.	Coletas de dados (exames clínicos; radiográficos; anamneses e questionário de qualidade de vida): março de 2018 – novembro de 2018.	Tabulação dos 
dados: abril de 2018 – dezembro de 2018.	Análise estatística dos dados preliminares: maio de 2018.	Interpretação dos resultados e redação do 1o artigo científico: maio 
de 2018.
Apresentação de dados preliminares no Congresso da Federação Européia de Periodontia: junho de 2018.
Submissão de proposta ao Edital 2018/1 (Research 
grant) da Osteology Foundation: junho de 2018.
Análise estatística dos dados finais: dezembro de 2018.
Interpretação dos resultados e redação do 2o artigo científico: 
janeiro de 2019.
Apresentação dos dados no Congresso da Sociedade Brasileira de Periodontologia: maio de 2019.
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PROJETO: Perfil de atendimento e qualidade do cuidado de pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 acompanhados no CSE-LAPA

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução:
O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica, cuja prevalência vem aumentando de forma alarmante, apresentando-se como um problema de saúde 
global. Este aumento da prevalência se deve principalmente ao aumento dos casos de indivíduos com DM tipo 2 (DM2), que responde por mais de 90% dos casos de DM. 


Frequentemente, o DM2 é integrante da Síndrome Metabólica, caracterizada por obesidade com aumento da circunferência abdominal, dislipidemia e hipertensão 
arterial. A fisiopatologia envolve a resistência à insulina, o que determina um perfil de risco cardiovascular aumentado nestes pacientes (2). De fato, indivíduos com DM2 
têm mortalidade aumentada, quando comparados com a população não-diabética, principalmente por causas cardiovasculares (3). Além disso, estes pacientes têm risco 
de desenvolver complicações crônicas microvasculares do DM como a retinopatia, a neuropatia e a nefropatia diabética (2,4).
A patogênese das complicações micro e 
macrovasculares do DM envolve não só a hiperglicemia mas também outros fatores. Dessa forma, a avaliação e o adequado controle de outras comorbidades são 
fundamentais para a prevenção das complicações do DM. Além disso, o uso de determinadas classes de medicações em pacientes com DM já se mostrou benéfico, 
reduzindo eventos e mortalidade cardiovasculares, assim como o surgimento e a progressão das complicações microvasculares (4,5).
Diversos estudos mostraram que o 
controle glicêmico está associado à redução de complicações microvasculares do diabetes. Segundo estes estudos, a hemoglobina glicada (HbA1c) que reflete o controle 
glicêmico dos últimos 3 meses, deve ser mantida abaixo de 7,0%. Da mesma forma, a glicemia de jejum deve ser mantida entre 70 – 130 mg/dL e a pós-prandial até 180 
mg/dL. Dentre as comorbidades a serem contempladas, destacam-se o adequado controle da hipertensão arterial sistêmica (HAS) [a meta da pressão arterial é manter os 
níveis abaixo de 130 x 80 mmHg] e da dislipidemia, pois os altos níveis de LDL colesterol estão associados a doença aterosclerótica (indivíduos sem doença cardiovascular 
devem manter níveis menores que 100 mg/dL, ao passo que os com doença cardiovascular devem alcançar níveis menores que 70 mg/dL). Para o controle da hipertensão 
arterial devem ser utilizados preferencialmente inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) e/ou bloqueadores do receptor da angiotensina II (BRA), que 
comprovadamente previnem o surgimento e retardam a progressão da nefropatia diabética. Para o controle da dislipidemia, devem ser utilizados os inibidores da HMG-
CoA redutase (estatinas). O uso de anti-agregantes plaquetários como o ácido acetil salicílico (AAS), por exemplo, está recomendado para pacientes masculinos com idade 
superior a 50 anos e femininas com idade superior a 60 anos, quando há pelo menos mais um fator de risco cardiovascular, como HAS, dislipidemia, tabagismo, 
albuminúria ou história familiar de doença cardiovascular (DCV) [4,5].
O cuidado integral do paciente diabético deve envolver ainda outros aspectos. Nos indivíduos 
obesos, a perda ponderal deve ser estimulada, sendo recomendada pelo menos uma perda de 7% do peso corporal inicial, para melhora do controle metabólico e 
redução das complicações relacionadas à obesidade.  O tabagismo está relacionado a um grande risco de DCV, e por este motivo a sua cessação deve ser fortemente 
incentivada. A imunização com as vacinas anti-pneumocócica e anti-influenza é recomendada para todos os indivíduos com DM, devido ao maior risco de complicações e 
mortalidade relacionadas a estas infecções (4,5).
Por fim, mas não menos importante, é necessário rotineiramente rastrear a presença de complicações do DM. Isto deve 
ser feito com freqüência pelo menos anual, através da pesquisa de microalbuminúria (nefropatia), da realização de exame de fundo de olho (retinopatia) e de exame 
clínico para detecção de neuropatia. A neuropatia periférica e o risco de amputação de membro inferior devem ser pesquisados através de exame dos pés e avaliação 
clínica de sintomas neuropáticos de membros inferiores. A neuropatia autonômica deve ser rastreada através da frequência cardíaca em repouso e pela presença de 
hipotensão postural (4,5).
	Alcançar os alvos de controle metabólico de pacientes com DM é também um objetivo por vezes difícil de alcançar. Em alguns estudos, 
apenas cerca da metade dos pacientes diabéticos alcançaram uma HbA1c menor que 7%, somente 45% alcançaram pressão arterial menor que 130 x 80 mmHg e apenas 
46% tinham o colesterol total menor que 200 mg/dL. Além disso, apenas 12% dos diabéticos alcançaram os três alvos de tratamento (6,7). Esta dificuldade em alcançar os 
alvos de controle do tratamento do DM é multifatorial. Ela envolve não apenas fatores individuais dos pacientes (má adesão ao tratamento medicamentoso, às mudanças 
de estilo de vida,...) como também fatores da equipe de saúde responsável pelo cuidado. As variações na qualidade do cuidado entre os profissionais de saúde são um 
alvo potencial para melhorias no cuidado do paciente com DM. 
	Várias intervenções para melhorar a adesão às boas práticas e aos guidelines de cuidados de diabéticos 
já foram implementadas. Um grande problema encontrado na prática clínica é a falta de continuidade do cuidado. As informações clínicas sobre os pacientes se perdem, 
eventualmente alguns cuidados são duplicados em detrimento de outros que ficam pendentes. Em suma, o cuidado global não é coordenado para o atendimento integral 
de um paciente crônico com múltiplos problemas (8-10).
	
Objetivos

Através de levantamento de prontuários de pacientes com DM atendidos no CSE-LAPA objetiva-
se:
1.	Descrever o perfil socioeconômico dos pacientes
2.	Descrever as características do DM destes pacientes
3.	Avaliar os parâmetros de controle do DM 
4.	Avaliar 
a qualidade do cuidado dos pacientes através de:
a.	Medidas quantitativas de processos
b.	Medidas qualitativas de desfechos. 

Pacientes e métodos

Considerações 
éticas	O projeto foi aprovado no CEP UNESA/RJ em 29/5/17 – CAAE: 66743317.4.0000.5284		Pacientes	É prevista a inclusão da totalidade de indivíduos com DM em 
acompanhamento no CSE-LAPA dividida em quatro fases (anos) nas quais serão incluídos grupos de 50-100 pacientes visando alcançar a totalidade de indivíduos com DM 
em acompanhamento no CSE-LAPA.
A inclusão se fará a partir do censo do CSE-Lapa e dos Agentes Comunitários de Saúde. A equipe de pesquisa não irá abordar 
pessoalmente os participantes da pesquisa, mas apenas os seus prontuários. 			1.	Critérios de Inclusão:	•	Diagnóstico de diabetes mellitus	•	Ambos os 
sexos	•	Acompanhamento no CSE-LAPA por pelo menos um ano		2.	Critérios de exclusão	•	Gestantes e pacientes com diabetes gestacional		Desenho do 
estudo:
Estudo observacional transversal descritivo

Coleta dos dados:
Os prontuários serão revisados pela equipe de pesquisa buscando as seguintes 
informações:		Características socioeconômicas:	•	Idade (em anos)	•	Sexo	•	Maior escolaridade (nenhuma; fundamental 1º segmento; fundamental 2º segmento; 
ensino médio; ensino superior; pós-graduação)	•	Ocupação atual (estuda; trabalha; desempregado; aposentado)	•	Condições familiares de moradia (mora só; mora 
acompanhado)	•	Tempo de acompanhamento no CSE Lapa (em meses)	•	Frequência anual em consultas (média do número de consultas 
agendadas/ano)		Características da doença:	•	Tempo de doença (em anos)	•	Fatores de risco para DM tipo 2 (História familiar; Obesidade; Sedentarismo; História de 
DM gestacional ou Recém Nato > 4Kg; HAS; HDL < 35 e/ou Triglicerídeos > 250 mg/dL; Síndrome dos Ovários Policísticos ou acantose nigricans;História de doença 
cardiovascular)	•	Complicações microvasculares diagnosticadas (retinopatia através de fundo de olho; nefropatia através da pesquisa de microalbuminúria ou relação 
albumina/creatinina em amostra única de urina; neuropatia diabética através de exame clínico e/ou eletroneuromiografia)	•	Complicações macrovasculares 
diagnosticadas (história clínica e/ou realização de métodos complementares pertinentes; ex: história de angina pectoris; CAT revelando doença coronariana obstrutiva; 
eletrocardiograma ou ecocardiograma revelando infarto agudo do miocárdio prévio; TC ou RM de crânio evidenciando AVE; ecocollordoppler de artérias carótidas e 
vertebrais ou de membros inferiores revelando doença aterosclerótica obstrutiva)	•	Presença de insuficiência renal (avaliação da depuração de creatinina através de 
utilização da fórmula CKD-Epi ou MDRD considerando a última creatinina sérica)	•	Tipo de tratamento (antidiabético oral apenas; antidiabético oral + insulina; insulina 
apenas)		Parâmetros de controle da doença obtidos da última consulta:	•	Índice de massa corpórea 	•	Pressão arterial sistólica	•	Pressão arterial 
diastólica	•	Glicemia de jejum	•	Hemoglobina glicada (HbA1c)	•	Colesterol total	•	Triglicerídeos	•	HDL-colesterol	•	LDL-colesterol		Avaliação do cuidado do 
indivíduo com DM:
Além da obtenção de dados de prontuários sobre medidas de processos e de desfechos será realizada por este membro da equipe de pesquisa uma 
integração dos dados já coletados por outros MEP.
Para o estabelecimento de um padrão qualitativo para as medidas de processo e de um padrão quantitativo para as 
medidas de desfecho serão utilizadas as recomendações das Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2015-16 (1)

Medidas de processos:

Será avaliado através 
dos prontuários se são realizados os seguintes processos pela equipe de atenção à saúde (avaliação quantitativa conforme descrito anteriormente):	•	Aferição da 
pressão arterial (pelo menos duas vezes por ano)	•	Medida da circunferência abdominal (uma vez por ano)	•	Solicitação de HbA1c (pelo menos duas vezes por 
ano)	•	Solicitação de LDL-c (pelo menos duas vezes por ano)	•	Solicitação de ureia e creatinina (avaliação da função renal; pelo menos uma vez por ano)	•	Pesquisa de 
microalbuminúria (uma vez por ano)	•	Solicitação de fundoscopia (uma vez por ano)	•	Exame dos pés (pelo menos uma vez por ano)	•	Incentivo ao abandono do 
tabagismo	•	Prescrição de antiagregante plaquetário	•	Prescrição de nefroprotetor (IECA ou BRA)		Medidas de desfecho:	No que tange ao padrão quantitativo a 
HbA1c deve ser inferior à 7%, a PA deve ser inferior ou igual a 130 x 80 mmHg e o LDL inferior a 100 mg/dL.	•	HbA1c	•	PA sistólica	•	PA diastólica	•	LDL-
colesterol
Análise estatística
Para a análise será utilizado o pacote estatístico SPSS. A normalidade da amostra será avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. A 
expectativa é de que as variáveis tenham distribuição normal, considerando o tamanho estimado da amostra. Desta forma, serão utilizados testes paramétricos para as 
análises. A associação entre variáveis categóricas dicotômicas será estudada através do teste chi-quadrado. A comparação de variáveis numéricas entre grupos será 
realizada através do teste T de Student’s. O teste T de Student’s pareado será utilizado para comparar os grupos antes e após a intervenção (utilização da ficha de controle 
anual). Será considerado estatisticamente significativo um p valor <0,05.

Viabilidade técnica e econômica
O CSE-Lapa acompanha regularmente pacientes com DM. 
Não há custo direto envolvido no projeto.
Os membros da equipe de pesquisa têm acesso aos prontuários dos pacientes no setor de arquivo do CSE-Lapa conforme 
agendamento.

Resultados esperados
Espera-se conhecer o perfil sócio-demográfico dos pacientes em acompanhamento na instituição bem como as características de 
sua doença, a saber, a prevalência de complicações micro e macrovasculares bem como o tempo de doença. Espera-se ainda avaliar o grau de controle metabólico dos 
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pacientes acompanhados pelo serviço. 
Por outro lado, serão avaliados parâmetros de qualidade do atendimento (medidas de processos e de desfechos) a fim de 
identificar os aspectos com necessidade de melhorias. Estas poderão ser posteriormente implementadas visando um controle mais adequado do DM destes pacientes e, 
consequentemente a prevenção de suas complicações.
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PROJETO: Avaliação da efetividade dos regimes livres de interefron no tratamento do vírus da hepatite C em pacientes com cirrose hepática.

Cronograma:
Fevereiro-Abril/2018: seleção dos pacientes candidatos ao início do tratamento antiviral
Maio-Julho/2018: Administração do tratamento anti-viral. Avaliação da 
segurança, tolerância e eficácia do mesmo através de vistas quinzenais/mensais.
Agosto-Outubro/2018: avaliação da RVS.
Novembro/2018-Janeiro/2019-seguimento 
pós-RVS.


Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A infecção crônica pelo vírus da hepatite C (HCV) afeta 130-170 milhões de pessoas em todo mundo, contribuindo para cerca de 350.000 óbitos por ano. O 
pico de incidência de infecção pelo vírus C da hepatite se deu nos anos 80, no entanto, a doença hepática associada ao HCV continua a crescer devido a progressão de 
doença em indivíduos cronicamente infectados. Também projeta-se um aumento no número de pacientes com cirrose descompensada pelo HCV na próxima década. Há 
anos, essa é a etiologia responsável pelo maior número de transplantes de fígado nos países ocidentais. Por mais de 10 anos a terapia de escolha para o tratamento do 
vírus C baseou-se na combinação de alfapeginterferona e ribavirina (RBV) por 24-48 semanas, de acordo com o genótipo envolvido. No entanto, regimes baseados em 
interferon associaram-se a baixa taxa de resposta virológica sustentada (RVS), assim como elevada incidência de efeitos colaterais e baixa tolerabilidade. Especialmente 
em portadores de cirrose, além de serem descritos casos de descompensações em decorrência do tratamento. 
Nos últimos anos, a aprovação dos regimes de 
tratamento antiviral livres de interferon configurou um grande da hepatologia. A segurança e eficácia das principais combinações de drogas de ação direta (DAA´s), 
quando comparadas aos regimes anteriores, abrem a possibilidade de tratamento de grupos que apresentavam contraindicação, eficácia limitada ou baixa tolerância ao 
tratamento, para os quais, por muitos anos, o transplante foi a única opção. Baseado nesses avanços e considerando outras vantagens como facilidade posológica, menor 
período de tratamento e menor incidência de efeitos adversos, o Ministério da Saúde disponibiliza ao SUS através do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para 
Hepatite C e Coinfecções de 2017 três novas medicações: sofosbuvir, daclatasvir e simeprevir, além da combinação dos fármacos ombitasvir, veruprevir /ritonavir e 
dasabuvir (regime 3D).  
O sofosbuvir é um inibidor da polimerase NS5B do VHC, uma enzima essencial para a replicação do vírus. O daclatasvir é um inibidor de NS5A, 
uma proteína multifuncional, um componente essencial do complexo de replicação do HCV. Inibe a replicação do RNA viral e a montagem do vírion. O simeprevir é um 
inibidor da protease NS3/4A do VHC, a qual é essencial para a replicação viral. O ombitasvir, dasabuvir e o veruprevir são, respectivamente, um inibidor de NS5A, da 
polimerase NS5B e da protease NS3/4A. 
Recentemente, ensaios clínicos sobre as novas drogas antivirais de ação direta mostraram que é possível tratar de forma segura 
e eficiente os pacientes portadores de cirrose e que o tratamento bem sucedido é associado a uma melhora precoce de função hepática. 
	O estudo ASTRAL-4, estudo de 
fase 3 envolvendo pacientes infectados pelo vírus C da hepatite com genótipos 1-6 em estágio de cirrose, demonstrou que o tratamento com sofosbuvir-velpatasvir com 
ou sem ribavirina por 12 semanas ou sofosbuvir-velpatasvir por 24 semanas apresenta alta taxa de RVS nessa população.
	Mais adianta, o estudo SOLAR-1, estudo de 
fase 2, estudou pacientes portadores de cirrose hepática pelo vírus C e transplantados tratados com sofosbuvir-ledispavir e ribavirina por 12 semanas, com resultados 
semelhantes ao estudo anterior em ambos os grupos.
	E ainda, de forma mais relevante para a realidade brasileira no que tange as opções terapêutica ao SUS 
incorporadas, o estudo ALLY-1, teve como foco o regime de tratamento com sofosbuvir e daclatasvir. Esse estudo incluiu pacientes com qualquer genótipo do vírus, 
apresentando cirrose compensada ou descompensada e recidiva pós-transplante hepático. Observou-se que a combinação é segura, bem tolerada e com altas taxas de 
RVS em todas os grupos estudados.
	Estes resultados promissores necessitam, entretanto, ser avaliados em populações gerais. Sabe-se que os ensaios clínicos possuem 
critérios de seleção rígidos, sendo habitualmente excluídos pacientes portadores de co-morbidades, assim como aqueles com idade superior a 65 anos. Uma vez que a 
população brasileira sofre um aumento na sua expectativa de vida e na prevalência de doenças crônico-degenerativas, é crescente o número de indivíduos portadores de 
hepatite C com estas condições, sobre os quais 
há escassa informação sobre a eficácia a segurança dos esquemas com DAA´s.
Da mesma forma, são desconhecidos os 
efeitos a longo prazo da erradicação viral em indivíduos portadores de cirrose hepática. Em pacientes não-cirróticos, estudos com biopsias hepáticas pareadas (pré e pós 
tratamento) demonstram estabilização ou mesmo regressão da fibrose em um número significativo de indivíduos. Entretanto, em pacientes cirróticos, a presença de 
trombocitopenia, coagulopatia e ascite limitam a realização deste procedimento. Recentemente, a avaliação não-invasiva da fibrose hepática por meio da elastografia 
transitória mostrou-se um método com elevada acurácia para a identificação de cirrose hepática e poderia teoricamente ser utilizado para o seguimento de pacientes 
após tratamento para avaliar regressão da fibrose hepática. Há, contudo, limitada informação sobre a utilização da elastografia hepática no seguimento pós-RVS em 
pacientes com hepatite C. 
Os possíveis benefícios do tratamento na doença hepática já existente a longo prazo ainda são desconhecidos. Em estudos com pacientes 
cirróticos tratados para outras etiologias, como hepatite B crônica ou hepatite auto-imune, o tratamento do fator etiológico se associou a menor incidência de 
descompensações, melhora da função hepática e menor necessidade de transplante hepático. Em populações com hepatite C e fibrose avançada, a erradicação viral se 
associou a ausência de descompenaões ao longo prazo. Em cirróticos por hepatite C, há pouca informação sobre os desfechos de longo prazo, uma vez que até o advento 
das drogas de ação direta o tratamento destes pacientes estava contraindicado.   
	Deste modo, é importante o desenvolvimento de estudo de vida real, a fim de analisar 
o comportamento da população brasileira frente a nova proposta terapêutica, avaliando a eficácia e segurança das drogas de ação direta no tratamento do vírus C da 
hepatite em pacientes com cirrose descompensada. 

Objetivo Geral: Avaliar a taxa de resposta virológica sustentada nos pacientes com hepatite C crônica em estágio de 
cirrose descompensada tratados com regimes baseados livres de interferon.
 
Objetivos Secundários: 
a)	Determinar os fatores preditores de resposta virológica 
sustentada.
b)	Avaliar a prevalência dos eventos adversos graves, definidos na metodologia e seu impacto sobre o tratamento. 
c)	Avaliar a incidência de 
descompensações da cirrose durante e após tratamento.
d)	Avaliar o impacto do tratamento na função hepática e marcadores não invasivos de fibrose 
hepática.
e)	Determinar os fatores relacionados a óbito. Determinar a taxa de mortalidade e sobrevida livre de transplante durante o tratamento e até 12 meses após 
término do tratamento.

Metodologia da pesquisa:  
Estudo longitudinal, de uma coorte de pacientes submetidos a tratamento para hepatite C e atendidos em 
ambulatórios do Serviço de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital Federal de Bonsucesso. 
Os participantes desse estudo serão os elegíveis ao tratamento do vírus 
C da hepatite com regimes livres de interferon, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde.
	Critérios de inclusão: 
1 - Idade igual ou superior a 18 anos; 
2- 
Diagnóstico de hepatite C crônica em estágio de cirrose hepática, definida por critérios clínicos, radiológicos, endoscópicos e/ou histológicos. 
Critérios de exclusão: 
1 - 
Pacientes que apresentarem dados clínicos incompletos que impossibilitem coleta de informações essenciais; 
2- Diagnóstico de outras hepatopatias tais como 
esquistossomose hepatoesplênica, hepatite autoimune e hepatite pelo vírus B
3-Coinfecção HIV
4-Transplantado de fígado
5- CHC avançado (critério de Milão C e 
D)

Avaliação clínica e laboratorial 
Será realizada a coleta de dados a partir dos prontuários médicos com utilização de ficha de coleta específica que avaliará as 
seguintes características: 	1 -Variáveis associadas ao paciente: 	•	gênero, idade, peso, altura	•	presença de comorbidades (HAS/DM) 	•	descompensação hepática 
prévia,	•	resultados de exames 30 dias antes do início do tratamento; na 4ª, 8ª 12ª e 24ª semanas de tratamento; e 4,12 semanas e um ano pós tratamento (bilirrubina 
total, AST, ALT, albumina, hematócrito, hemoglobina, leucócitos, plaquetas, INR, glicose, uréia, creatinina, sódio), 	•	achados de endoscopia digestiva alta pré e pós 
tratamento conforme indicação clínica (presença de varizes esofágicas, número e calibre das varizes, procedimento endoscópico realizado)	•	achados ultrassonográficos 
pré e pós tratamento	•	comparação de resultados de elastografia pré tratamento, 3 e 12 meses pós tratamento. 		2 -Variáveis associadas à infecção pelo vírus da 
hepatite C: genótipo e carga viral do HCV pré tratamento

3 -Variáveis associadas ao tratamento: esquema utilizado e tempo de tratamento; dose média da ribavirina 
(por kg), alteração da dose ou suspensão.

Avaliação de efetividade
O desfecho primário do estudo será a análise da resposta virológica sustentada (RVS) de 12 
semanas, definida como PCR HCV-RNA indetectável na décima segunda semana após o término do tratamento.

Avaliação de eventos adversos 
Serão avaliados 
diferentes eventos adversos: 	•	Hepatotoxicidade: aumento de ALT e/ou AST 5x LSN ou 3x o basal	•	Anemia: hemoglobina < 10mg/dL; 	•	Presença de arritmia 
cardíaca em paciente sintomático, definida como alteração eletrocardiográfica durante o tratamento não evidenciada no ECG basal.	•	Descompensação da cirrose: 
ascite, encefalopatia hepática, hemorragia digestiva varicosa, disfunção renal e carcinoma hepatocelular durante o tratamento.	•	Presença e causa da infecção 


•	Ocorrência e causa do óbito.      	Resultados esperados:  	Espera-se com o presente estudo 1) determinar a frequência e os fatores preditores de RVS em pacientes 
brasileiros portadores de cirrose hepática; 2) avaliar a toxicidade do tratamento e a frequência de descompensações da hepatopatia com DAA´s; 3) determinar qual a taxa 
de melhora da função hepática, mensurada através do escores de Child-Pugh e MELD, assim como quais a características basais que prevêm esta melhora e 4) avaliar os 
efeitos da erradicação do vírus a longo prazo, especialmente na incidência de sangramento por varizes de esôfago e hepatocarcinoma, em indivíduos com cirrose 
compensada e hipertensão portal.    

Viabilidade técnica e econômica: O presente estudo será conduzido por um Serviço com ampla experiência em atendimento a 
portadores de hepatopatia, em um hospital quaternário, com estrutura própria de emergência, internação hospitalar e terapia intensiva. Ao inserir-se na atividade 
assistencial habitual o estudo não acarretará mudanças no funcionamento do Serviço, nem custos adicionais ao mesmo.   
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Descrição do Plano de Trabalho
PERCEPÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA SOBRE A OBSTINAÇÃO TERAPÊUTICA NO ATENDIMENTO AO PACIENTE FORA DE 
POSSIBILIDADE DE VIDA
INTRODUÇÃO
Ainda hoje verificamos que falar sobre o processo de morte e morrer na cultura ocidental não é fácil, ou por existir um tabu em 
torno do tema ou por percebermos que as questões bioéticas como a eutanásia, a distanásia ou obstinação terapêutica e até a ortotanásia que seria hoje conhecida como 
Cuidados Paliativos ainda são pouco divulgados ou discutidos nas grandes massas, ou seja, ainda não caiu no entendimento popular se tornando um assunto 
rotineiro.
Por conseguinte, essas definições e ações bioéticas importantes para os profissionais da saúde são pouco abordadas em educação continuada ou até mesmo 
nos cursos de graduação e pós-graduação de ambientes como CTIs, UTIs, Emergências, onde o binômio vida x morte estão presentes o tempo todo.
Segundo Kovács, 
(2010) a morte ainda no século XXI é interdita, vergonhosa, oculta, inimiga e agride a onipotência do profissional da saúde principalmente o médico, pois com o advento 
das novas tecnologias e o avanço da medicina na cura de doenças antes não curáveis, alguns tomam para si o papel de donos da vida e da morte.
E isto traz sofrimento 
para o doente em que o único caminhar seria para a morte, inserindo exames e procedimentos invasivos drogas vasoativas, tubos, drenos, sondas e também esse 
sofrimento surge para os profissionais que o assistem, pois neste impasse travam diariamente batalhas contra a melhora e piora do paciente e com a crença popular que 
unidade e equipe boa é aquela na qual o quantitativo de mortes/mês é pequeno, levando assim a sensação de que não se pode deixar em hipótese alguma esse doente 
morrer, pois se este fato ocorrer é por incompetência, imperícia, personificando a morte como usurpadora dos louros do bom profissional.
Doenças antes consideradas 
mortais tornaram-se curáveis devido ao surgimento dos antibióticos, ao passo que as doenças crônicas e degenerativas tornaram-se as causas de morte predominante, 
com os avanços da biotecnologia, aparelhagem de recuperação e preservação da vida, passou-se a encarar a morte como resultado acidental, desagregado da vida 
(MARREIRO, 2013).
Portanto, nesse processo, não optar pela utilização de recursos que delonguem a morte tem sua aplicação acanhada e fracionada, prevalecendo à 
prática médica nos moldes perpetuados há tempos: prolongar, de modo indefinido, a vida dos pacientes, mesmo quando não há possibilidade de cura que lhes garanta 
qualidade de vida digna (OLIVEIRA et al., 2011).
Surge nesse contexto um grande dilema entre pacientes e familiares, existindo os que não querem a insistência no 
tratamento doloroso e invasivo, que não garantam a dignidade de vida, enquanto para outros, a dignidade está em sujeitar-se a todo tipo de tratamento, a qualquer 
custo, para a manutenção da vida (OLIVEIRA et al., 2011).
Nessa realidade, existem pacientes com vários níveis de gravidade, alguns com doenças avançadas que podem 
se favorecer de tratamentos invasivos e dolorosos, porque há possibilidade de melhora na sua qualidade de vida. Mas em outros casos, estes mesmos tratamentos 
passam a representar um sofrimento inútil, por não ser possível alcançar a recuperação. Por conseguinte, faz-se necessária a reflexão sobre até quando prosseguir, sob o 
risco de cometer atitudes obstinadas, ou seja, o mesmo procedimento que pode ser a conduta indicada a um paciente pode se tornar uma conduta distanásica ao outro 
(SILVA et al., 2012). A reanimação cardiopulmonar, intervenções invasivas e tratamentos médicos obstinados que se destinam a promover vida sem qualidade são 
considerados tratamentos fúteis (NUNES, 2012).
Hoje em dia manter uma pessoa muito debilitada ou em estágio terminal, ligada a aparelhos de manutenção artificial da 
vida é possível, devido ao progresso tecnológico. O excesso de medidas terapêuticas que impõem sofrimento e dor à pessoa enferma, e as ações médicas que não são 
capazes de modificar o quadro da doença, caracterizam a obstinação terapêutica ou distanásia (OLIVEIRA et al., 2011).
A distanásia opostamente a eutanásia tem como 
desígnio salvar a vida do paciente em situação de terminalidade, levando a atitude médica de prolongar a vida, sem expectativa de alcançar a cura, causando dessa forma 
intenso sofrimento (OLIVEIRA et al., 2011).  Distanásia, obstinação terapêutica ou futilidade médica é caracterizada por Pessini (2007) como sendo a ação, intervenção ou 
o procedimento médico que não atinge o objetivo de beneficiar a pessoa em fase terminal de vida. Pelo contrário essa atitude prolonga, inútil e sofridamente, o processo 
de morrer, buscando salvar a vida do paciente fora de possibilidade de cura, conseguindo apenas postergar e não evitar a morte.
Sobre essa temática depara-se no 
Código de ética que nos diz que, em casos onde o paciente está com doença incurável ou fora de possibilidade de manter a vida o médico deve oferecer Cuidados 
Paliativos sem impor diagnósticos ou terapêuticas inúteis ou obstinadas para salvar, o que é impossível, escutando sempre a vontade do paciente, ou quando este está 
impossibilitado do seu representante legal. (RESOLUÇÃO, 1931/2009)
Considera-se, desse modo, que o cuidado paliativo é a melhor terapêutica a ser instituída aos 
portadores de doenças incuráveis e que estejam em estágio de terminalidade. Indo ao encontro da diretiva antecipada da vontade do paciente que releva a autonomia do 
paciente na relação médico-paciente, respeitando a sua vontade em não insistir em tratamentos que prolonguem o sofrimento do estágio final da vida (RESOLUÇÃO CFM 
nº 1.995, 2012).

OBJETIVO GERAL
Analisar a compreensão da equipe multiprofissional sobre obstinação terapêutica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1-	Compreender a 
percepção sobre ortotanásia;
2-	Verificar o entendimento da equipe sobre a carta diretiva de vontade;
3-	Estruturar uma cartilha explicativa sobre termos 
bioéticos.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória com abordagem qualitativa. O estudo qualitativo faz referência à pesquisa sobre a vida das 
pessoas, as experiências por elas vividas, seus comportamentos, emoções e sentimentos. A obtenção das informações pode ocorrer através de entrevistas e observações. 
Este método tem como finalidade observar, descrever e explorar os aspectos de uma situação (STRAUSS; CORBIN, 2008).
A etapa exploratória inclui a fase da escolha do 
tema de investigação, de delimitação do objeto e dos objetivos, de construção do marco teórico conceitual, das ferramentas de coleta de dados e da exploração de 
campo (MINAYO, 2004).
Para construção do estudo será realizado, inicialmente, um levantamento bibliográfico referente ao tema escolhido. O acesso aos dados 
ocorrerá por intermédio de livros, revistas científicas e bases de dados on-line como Lilacs, Scielo, BDENF, Bireme, PubMed, utilizaremos os descritores Eutanásia, 
Cuidados Paliativos, Unidade de terapia Intensiva e as palavras chaves Paciente fora de possibilidade terapêutica, Obstinação terapêutica e Distanásia.
O público alvo 
desta pesquisa será equipe multiprofissional do Centro de terapia intensiva do hospital municipal Raul Sertã
Será utilizado para coleta de dados um questionário 
semiestruturado com questões de identificação e norteadoras (Apêndice B) elaborado pela pesquisadora, referente à problemática proposta pelo estudo “Obstinação 
terapêutica a pacientes fora de possibilidade de cura”.	A pesquisadora realizará contato prévio com os médicos, fisioterapeutas, Enfermeiros e técnicos de enfermagem 
do Centro de Terapia intensiva de um hospital Municipal da região serrana, sendo agendados data, horário e local conforme disponibilidade dos sujeitos.
As entrevistas 
ocorrerão após aprovação do Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá e leitura, compreensão e assinatura em duas vias do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) pelo depoente, segundo preconizado pela resolução 466/2012. As entrevistas serão gravadas, posteriormente, transcritas na íntegra.
A análise dos 
dados ocorrerá através da análise de conteúdo segundo os preceitos teóricos de Bardin.
Os Resultados esperados para esta pesquisa será alguns desconhecimento sobre 
as ações obstinadas, para salvar o paciente a qualquer custo e total desconhecimento da carta diretiva de vontade por ser um documento do conselho federal de 
medicina praticamente novo.
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Apêndice B
Sexo: (  )M (  ) F
Idade:............. 
Profissão:..................................................
Tempo de Profissão:.........................................................
Religião:.................................... Estado Civil:..................

O que você 
entende por Obstinação Terapêutica? 
Acredita ser possível praticar a ortotanásia no CTI?
Você conhece a carta diretiva de Vontade?
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Título: A cor da 
pele que pinta subjetividades: os processos de subjetivação do racismo na infância negra de Campos dos Goytacazes.
1-	INTRODUÇÃO
	A herança escravocrata e seus 
desdobramentos, ao longo da história brasileira, produziram formas racistas de relações sociais, expressas em modos contemporâneos de desigualdade (Bastos, 2016; 
Schucman, 2014; Zamora, 2012). Esta constatação faz-nos indagar como é nascer negro em uma sociedade que se constituiu, a partir da República, numa lógica do 
branqueamento? Que implicações nos convocam a partir dessa lógica, considerando que o branqueamento da população brasileira foi um ideal de nação instituído pelas 
mais respeitadas figuras públicas do início do século XX (Schwarcz, 1996)?
Em virtude do processo chamado de branqueamento (Viana, 1956; Rodrigues, 1956), que se 
trata do movimento iniciado no final do século XIX e início do XX, na tentativa de eliminar as características de raças tidas como inferiores (não brancas) da constituição da 
população brasileira, advindas da miscigenação, o negro brasileiro recebe uma tarefa mais que impossível e insólita de tornar-se branco. Na contramão deste legado 
republicano Souza (1983) afirma que o negro brasileiro precisa Tornar-se negro (Souza, 1983). Apesar de pretendermos trabalhar com a teoria de Winnicott, podemos 
referir-nos ao trabalho de Neuza Santos Souza, por ter sido uma psicanalista negra, brasileira e uma das poucas referências na área, é importante para pensarmos a 
questão da subjetividade e o racismo. A autora localiza a interferência do racismo na constituição do sujeito, propondo um resgate ao narcisismo original perdido. O 
negro brasileiro precisa Tornar-se negro por viver constantemente o processo de introjetar, assimilar e reproduzir, como seu, o discurso do branco. Como é perceber-se 
negro, em meio aos privilégios advindos das características fenotípicas da pele branca?
O enfoque do presente projeto está nos possíveis efeitos do racismo na 
constituição subjetiva de crianças negras e pobres e como esses efeitos se manifestam. Trabalhamos com a hipótese de que o racismo interfere negativamente na 
constituição subjetiva, produzindo sofrimento na experiência de si. Perceber-se negro inclui o desejo de ser branco, o que necessariamente estabelece possíveis cisões e 
distorções da experiência de si. 
 Entendemos que nos processos de amadurecimento relacionais coadunam: a configuração ambiental, as formas de dependência 
materna, suas singularidades e expectativas, nas quais podemos incluir o desejo de branqueamento que é construído socialmente.  A especificidade corporal que a 
sociedade deseja também nos constitui, delegando aos casais o trabalho de produzir uma família cada vez mais branca, com filhos cada vez mais próximos do ideal de 
branqueamento. Isso nos leva a supor que o conceito de ambiente em Winnicott, pode ser compreendido para além das relações parentais, apesar de não estar 
descolado das mesmas.
	Apesar da temática do racismo ser discutida na contemporaneidade, percebemos que se trata de uma questão pouco explorada pela Psicologia. 
O campo psicológico necessita aprofundar seus estudos acerca do sofrimento causado pelos discursos e práticas racistas disseminados em nossa sociedade e em sua 
genealogia e epistemologia.
	De acordo com Joel Rufino dos Santos (1984) ainda existem profissionais que não reconhecem as práticas racistas enquanto fontes de 
conflitos psíquicos, dificultando que haja o acolhimento por parte da Psicologia para essa demanda.
De acordo com a resolução CFP N.º 018/2002 de dezembro de 2002, 
a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial; que o racismo é 
crime inafiançável e imprescritível conforme o art. 5º, XLII da Constituição Federal de 1988; os dispositivos da lei 7.716, de 1989, que define os crimes resultantes de 
preconceito de raça ou de cor e dos artigos VI e VII dos Princípios Fundamentais do Código de Ética Profissional dos Psicólogos, que afirmam a participação dos psicólogos 
na criação de formas de eliminação da opressão e marginalização de seres humanos; resolvem que os psicólogos s atuarão segundo os princípios éticos da profissão 
contribuindo com o seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e para a eliminação do racismo.  
 Essa resolução orienta a profissão do psicólogo no 
compromisso em desconstruir o racismo na sociedade brasileira, porém temos um hiato ainda persistente, que distancia esse campo de conhecimento do sofrimento 
produzido pelo racismo. De acordo com essa realidade, pretendemos contribuir para o maior aprofundamento na produção de conhecimento acerca dos efeitos do 
racismo e sua relação com a infância negra. Considerando que haja um sofrimento real desde tenra idade, a criança pobre e negra, parte integrante da maioria da 
população brasileira, necessita de produções acadêmicas que possam participar do projeto de reversão desses danos.
3- OBJETIVOS
	3.1- Objetivo Geral:
	Estudar os 
efeitos do racismo na subjetivação da infância negra atendidas no Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Estácio de Sá da cidade de Campos dos Goytacazes.
3.2- 
Objetivos Específicos:
- Conceituar o racismo na história brasileira, aprofundando da realidade de  Campos dos Goytacazes, e na contemporaneidade, assim como a sua 
relação com as práticas e discursos psicológicos.
- Estudar os processos de constituição subjetiva na infância, sua relação com traumas e violência social a partir da 
experiência do racismo.
- Compreender qual a consciência de si, no que se refere a cor da pele, das crianças negras, atendidas no Serviço de Psicologia Aplicada da 
Universidade Estácio de Sá da cidade de Campos dos Goytacazes.   
4- METODOLOGIA:
Para definir e conceituar o racismo na história brasileira faremos o estudo de 
autores que instituíram a lógica racial no Brasil como Nina Rodrigues (1956) e Oliveira Vianna (1956). Com a finalidade de levantar seus fundamentos epistemológicos, 
buscaremos a relação de suas obras com os discursos raciais introduzidos na formação do Estado Republicano, após o fim do período imperial e escravocrata. A partir 
desses estudos, faremos as conexões com autores contemporâneos que abordam historicamente a temática racial como Schwarcz (1993) e Santos (1984). Analisaremos 
os atravessamentos dessas idéias com a história da Psicologia no Brasil e a sua influência na construção da profissão de psicólogo, legalizada na década de sessenta. 
Para 
desenvolvermos a constituição subjetiva da infância em meio ao racismo partiremos de autores negros como Franz Fannon, Neuza Santos Souza e Virgínia Bicudo, que 
serão referências na psicanálise para abordarmos a negritude, seus conflitos e a problemática emocional do negro, a partir da realidade histórica da colonização e os 
efeitos do racismo escravocrata. Deteremo-nos aos escritos desses autores para a análise desta temática que até então, é pouco desenvolvida na Psicologia.
Faremos 
articulações entre autores que abordam a experiência do negro com a psicanálise da infância de D.W. Winnicott. O problema central da tese envolve os possíveis danos 
subjetivos produzidos pelo racismo na infância negra e pobre e para desenvolvermos essa questão, seguiremos as proposições dos autores acima citados sobre 
constituição subjetiva, seu caráter inter-relacional, ambiental e maturacional enquanto processo contínuo. Buscaremos nesses autores as relações entre o processo de 
amadurecimento em meio a situações traumáticas a partir de aspectos sócio/ambientais, o que nos ajuda a pensar a subjetividade contemporânea em meio ao racismo e 
violência social. 
A utilização de desenhos como método de pesquisa com crianças é comum na psicologia, porém é freqüentemente baseado em métodos projetivos, de 
análise pré-concebida de esquemas corporais. No presente projeto não utilizaremos referenciais analíticos de base interpretativa nessa perspectiva. O desenho oferecido 
conterá um corpo de criança a ser preenchido e colorido com o objetivo de oferecer uma superfície de expressão de si, na intenção de compreender como as crianças 
sentem sua relação com a cor de sua pele. 
Podemos compreender esse instrumento não como uma coleta quantitativa de dados, mas sim qualitativa no que se refere à 
forma de análise, pois os desenhos serão parte de um discurso gráfico de suas experiências, uma narrativa de si, um contar de si através de uma vivência gráfica. Ao 
narrar a si através de um desenho, entendemos que cada criança conta uma história não individualizada, mas sim coletiva, atual e contemporânea, produção de um 
contexto social, em que se dá a constituição subjetiva dos sujeitos. Sartre em sua proposta histórica biográfica nos oferece uma metodologia crítica aos modos positivistas 
de produção de conhecimento no início do séc. XX. Segundo Schneider (2008) Sartre nos apresenta um modo de compreender a experiência humana de forma aberta, 
incompleta e em construção constante, por isso um desenho não tem o caráter de definir uma personalidade fixa e fechada, mas sim um fragmento de um processo 
histórico, coletivo e singular que nos aponta um problema, uma questão que se apresenta para pensarmos e construírmos novas direções existenciais. 
Um desenho de 
uma criança negra, para nós não representa sua estrutura psíquica, sua patologia, ou seu “retrato”, mas sim uma experiência subjetiva que requer atenção, que nos 
convoca a pensar como o racismo interfere nessa constituição subjetiva, nessa vivência de ser negro em um país que viveu a escravidão e que mantém práticas e 
discursos raciais de exclusão e desamparo. Um desenho de si é a narrativa de uma vivência que pode ter outras possibilidades, mas para isso temos que ouvi-la, 
reconhecer sua realidade subjetiva e construirmos coletivamente novas narrativas.   
Nessa direção faremos a escolha de uma faixa etária longa entre cinco e onze anos 
para que possamos ter maior quantitativo de narrativas, não nos preocupando com a correspondência entre idade e maturidade, mas sim com infância e experiência 
negra. 
Os desenhos serão oferecidos para crianças no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da Universidade Estácio de Sá na unidade de Campos dos Goytacazes. O 
momento em que esse processo ocorrerá se delimitará nos primeiros atendimentos, no início dos semestres letivos para que não interfira no manejo clínico dos 
estagiários, respeitando as diferentes abordagens clínicas do SPA. Será feito um treinamento com os estagiários para que eles sejam informados da pesquisa, sua 
relevância e procedimentos que evitem interferências na realização dos desenhos. Apenas crianças negras serão parte deste projeto, com isso os estagiários serão 
informados que somente os pacientes infantis, na faixa etária  escolhida, serão convidados a preencher e colorir o desenho.  
O material de desenho e pintura será 
oferecido para cada estagiário na sala de atendimento do SPA, contendo uma folha de papel com a figura a ser trabalhada pela criança e uma caixa de lápis de cor com 
dez cores. 
O tempo necessário para a realização dos desenhos será padronizada entre trinta e cinqüenta minutos, não podendo exceder o limite máximo nem mínimo. 
Esse procedimento busca garantir que as crianças tenham o mesmo tempo para a vivência legitimando a pesquisa. 
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será 
preenchido pelos responsáveis da criança.
5- RESULTADOS ESPERADOS: 
Os desenhos preenchidos e coloridos pelas crianças atendidas pelo Serviço de Psicologia 
Aplicada da Universidade Estácio de Sá de Campos dos Goytacazes podem apresentar cores que representem apenas peles de cor branca apesar das crianças serem 
negras. Tais resultados podem demonstrar a dificuldade dessas crianças representarem a cor de suas peles em função dos efeitos do racismo. 
6- A viabilidade do Projeto 
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Cronograma:
 CRONOGRAMA
	Identificação da Etapa:	Início	           /                      Término
Treinamento dos Estagiários: Março de 2018/Agosto de 2018	
Distribuição do material da 
pesquisa: Março de 2018/Agosto de 2018	
Primeira etapa de coleta dos dados: Abril de 2018/Maio de 2018
Estudo Bibliográfico:	Fevereiro de 2018 á Dezembro de 
2018
Segunda Etapa de Coleta de Dados:	 Setembro de 2018/Outubro de 2018
Primeira Análise dos Dados: Abril de 2018/Julho de 2018
Segunda Análise de dados: 
Outubro de 2018/Dezembro de 2018
Análise de Dados Final: Dezembro de 2018
Escrita de artigos: Maio a Julho de 2018/ Novembro a Dezembro de 2018 
 

é muito simples sendo que os custos do mesmo serão de total responsabilidade do pesquisador. Serão necessários cinco caixas de lápis de cor com dez cores cada e uma 
resma de papel A4.



PESQUISADOR(A): Leonardo De Albuquerque Dos Santos 
Plano de trabalho vinculado ao curso: MEDICINA

@: leo.abreu711@gmail.com

PROJETO: Estudo retrospectivo de pacientes submetidos à cistectomia radical por neoplasia urotelial: Avaliação das caracteristicas clínicas e das 
complicações relacionadas ao tipo de derivação urinária.

Cronograma:
Revisão da bibliografia – fevereiro - abril/2018	Coleta de dados – abril – agosto/2018	Análise dos dados – setembro – outubro/2018	Redação de artigo – outubro/2018 – 
janeiro/2019

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: 

	A neoplasia de bexiga com invasão da camada múscular tem alto risco de mortalidade e tem como opção principal de tratamento a cistectomia radical. 
Após a realização da cistectomia é neccessário criar uma forma de derivação urinária. Tal procedimento consiste em interpor segmentos do intestino delgado ou grosso 
entre o trato urinário superior e o meio externo. Outra forma de derivação urinária é a ureterostomia cutânea na qual os ureteres são exteriorizados diretamente na pele. 
A taxa de complicações após a cistectomia radical é alta e está diretamente relacionada com o tipo de derivação urinária usada. A escolha da melhor forma de derivação 
urinária deve levar em consideração as características clínicas e preferências do paciente. Estudos sobre as práticas locais e os resultados de procedimentos realizados no 
âmbito dos hospitais do sistema único de saúde do Rio de Janeiro não estão disponíveis. Desta forma, é proposto um estudo para avaliar as características clínicas dos 
pacientes e os resultados das derivações urinárias realizadas após a cistectomia radical no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro.

Objetivos: 

	Avaliar as 
taxas de complicação e as características clínicas dos pacientes submetidos à cistectomia radical e derivação urinária.

Metodologia:

	Serão analisados pacientes 
submetidos a cistectomia radical e derivação urinária no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro nos últimos 5 anos. Será realizado revisão de prontuário e 
coleta de dados sobre as características clínicas dos pacientes previamente a cirurgia, histórico cirúrgico, complicações intra- e pós-operatórias e sobrevida global. 


Variáveis clínicas que serão avaliadas:
1.	Idade
2.	Sexo
3.	Escore de ASA
4.	IMC
5.	Hematócrito
6.	Creatinina sérica
7.	Indicação para 
cistectomia
8.	Comorbidades
9.	Obstrução do trato urinário superior
10.	Índice de comorbidade de Charlson
11.	Tipo e grau histológico
12.	Estadiamento TNM

A 
análise estatística, bem como a escolha pelos testes de comparação entre os grupos serão executadas respeitando os pressupostos determinados pelos resultados, 
características e comportamento das variáveis de estudo.

Resultados esperados:

      Definir as características clínicas e as taxas de complicação dos pacientes 
submetidos à cistectomia radical no hospital Servidores do Estado.

Viabildade econômico-financeira:

	Será realizado estudo retrospectivo sem previsão de gasto com 
material de consumo ou insumos.
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PESQUISADOR(A): Luciana Moreno Dos Santos
Plano de trabalho vinculado ao curso: Nutrição

@: lucianamoreno990@gmail.com

PROJETO: Atividade Fitotóxica de Extratos e Fraçãos do fungo fitopatogênico Corynespora cassiicula

Descrição do Plano de Trabalho
Atividade Fitotóxica do Fungo Fitopatogênico de Corynespora cassiicola.
INTRODUÇÃO
A química biológica como vem sendo descrita, refere-se ao estudo de produtos 
naturais de origem fúngica. Dentre as diversas espécies de fungo, os fitopatogênicos, são uma classe de importante interesse, visto que os mesmos apresentam atividade 
fitotóxica.
O fungo, foi isolado da planta daninha Lantana camara conhecida popularmente como leiteiro, que é uma espécie daninha infestante da cultura da soja.
Tal 
fungo já é utilizado no biocontrole desta espécie. Devido a essa utilização, e a sua eficácia, seu estudo químico torna-se importante.
Neste trabalho, o fungo C. cassiicola, 
será cultivado em dois diferentes meios de cultura para comparação. Em ensaio de punção de folha, o meio composto por extrato de levedura, conhecido como Joakins 
prior, mostrou-se mais promissor a prospecção química.
Após trabalho de fracionamento e elucidação estrutural, chegou-se a estrutura de três estruturas inéditas na 
literatura. Ensaios biológicos poderão confirmar se as mesmas apresentam atividade necrofítica e fitotóxica.
Substâncias isoladas de fungos destacam-se como 
agroquímicos naturais, tais como destruxinas (inseticidas) e estrobirulinas (fungicidas), além de várias fitotoxinas (herbicidas). Levando em consideração a biodiversidade, 
os fungos constituem o segundo maior grupo de espécies sobre o planeta, o que nos leva a concluir que inúmeras substâncias são produzidas sob as mais diversas 
condições de estresse. Relatos indicam que há aproximadamente 1,5 milhões de diferentes espécies de fungos, sendo que menos de 5% foram devidamente estudadas 
(PINTO et al., 2002).
Policetídeos fúngicos apresentam, variáveis metabólicas, apresentando estrutura fúngica apresentando estrutura fundida num anel aromático 
resorcinol. Estes compostos são comuns em fungos, principalmente nos gêneros como Aigialus, Cochliobolus, Curvularia, Fusarium, Humicola, Lasiodiplodia, Penicillium, 
Pochonia, entre outros. A maioria de metabólitos fúngicos são relatados por apresentarem atividades biológicas diversas. Dentre as mesmas ressaltamos, citotoxicidade, 
propriedades nematicidas, inibição de diversas quinases, atividade anti-inflamatória, atividades moduladoras do sistema imunológico, entre outras diversas já descritas e 
confirmadas na literatura (Shen et al., 2014).
Fungos fitopagênico são de extremamente prejudiciais a diversas culturas. O uso de fungicidas é comum na prática do 
controle de infestações. Ainda hoje não há um entendimento claro acerca da fase de aplicação de fungicidas para doenças de controle de final de ciclo nas culturas de 
soja.	Em laboratório um fungo pode ser cultivado em “superfície” ou ainda em culturas. Quando cultivado em culturas o mesmo pode ser feito sob agitação, ou sob 
sistema de aeração e fermentação. O grau de aeração difere entre estes e pode não só afetar a taxa de crescimento do fungo, mas pode também determinar que os 
metabolitos que são produzidos. Os meios de culturas utilizados podem ser de origem sintética ou natural. Meios sintéticos típicos devem conter uma fonte de carbono, 
normalmente um açúcar, uma fonte de nitrogênio, normalmente um sal de amônio, um fosfato ou um sal de magnésio e potássio, muitas vezes sendo também 
fornecidas fontes de íons sulfato e cloreto. Diversas espécies de fungos podem ser cultivadas em meio líquido, porém a purificação de  moléculas solúveis em água ainda é 
considerada difícil e rejeitada pela maioria dos pesquisadores. Claramente, isso reflete a dificuldade na purificação de pequenas moléculas solúveis água (HANSON, 
2008).
Em estudo realizado com Nimbya alternatherae, a lactona 6-(2,3-dimetilaloloxi)-4-metoxi-5-metilfitalídeo foi isolada como uma das substâncias que causam 
necrose das folhas da planta daninha Alternanthera philoxeroides. A avaliação da atividade inibitória da síntese de ATP foi descrita na concentração de 66 µmol L-1 
(Demuner, et al., 2006). 
Alimentos são alvos de doenças fúngicas, principalmente no que se refere a pós colheita, com a deterioração do alimento. Em estudo realizado 
por Tian e colaboradores (2015) objetivou a avaliação de propriedades antifúngicas de Perillaldehyde in vitro contra quatro fungos Aspergillus flavus, Aspergillus oryzae, 
Aspergillus niger e Alternaria alternata responsáveis pela deterioração do tomate cereja Solanum lycopersicum L. O efeito foi avaliado sobre o crescimento micelial e 
germinação de esporos nas quatro espécies de fungos, assim como o peso e teor de micélios foi inibido no teor de 0,4 mL/L. Experimentos in vivo indicaram que todas as 
concentrações foram ativas na inibição dos quatro fungos testados. Assim o composto Perillaldehyde foi considerado bioativos e promissor para o uso como conservante 
natural no controle da deterioração de tomates na pós-colheita (Tian et al., 2015).
A espécie Corynespora cassiicola é considerada um fungo necrotrófico sendo descrito 
como patógeno de plantas principalmente nos trópicos. Tem sido relatado em mais de 70 plantas hospedeiras, incluindo algumas culturas importantes tais como 
seringueira, tomate, algodão, soja, tabaco e cacau (BARTHE et al., 2007).
A interação química entre fungos fitopatogênico e suas respectivas plantas hospedeiras, 
apresentam uma relação química e ecológica notável no tocante ao que se refere a produção de metabólitos essenciais que possam controlar tal infestação 
fitopatogênica, tornando-se um novo método para a descoberta de moléculas com atividade fitotóxica, bem como a investigação de seus mecanismos de ação, auxiliando 
a busca de novas moléculas herbicidas com potencial comercial (Varejão et al., 2013).
Em estudo realizado acerca da interação entre C. cassicola estudo recente realizado 
mostrou que seres humanos podem desenvolver patologias causadas pelo mesmo. Neste trabalho foi relatado que o organismo foi identificado com base em sequência 
transcrita do gene RNA (Yamada et al., 2013).
A investigação do fungo C. cassiicola, considerado enfofítico a espécie Gongronema latitolium levou a descoberta de 03 
novos metabólitos especiais. O estudo foi realizado com a prospecção química da fração em acetato de etila, levando a obtenção dos compostos denominados 
corinesione D, corineter B e uma lactona corineter A (Okoye,2013).
A espécie Languncularia racemosa, de onde foi isolado o fungo endofítico C. Cassiicola, foi submetido 
a investigação química. O extrato em acetato de etila, após trabalhos de isolamento e identificação estrutural foi confirmada a obtenção de cinco novas lactonas 
denominadas corioctolactona (A-E) (Ebrahim, 2013).
Corynespora cassiicola é uma importante patogénico que provoca a doença prejudicial, a doença da queda de folhas 
em seringueira (Hevea brasiliensis). Uma pequena glicoproteína segregada chamada cassiicolina já havia sido descrita como um efetor importante de C. cassiicola. 
Em 
estudo realizado com os isolados de C. cassiicola na Austrália usando matrizes e técnicas convencionais indicaram possíveis variações genéticas entre isolados de C. 
cassiicola, ressaltando assim a importância do estudo de seus diversos isolados que apesar de apresentarem-se morfologicamente podem produzir diferentes toxinas 
(SILVA et al., 2003). 
Por ser um patógeno destrutivo causando diversos problemas relacionados a culturas de grande importância econômica, 42 isolados de C. cassiicola 
foram investigados. Cinco grupos genéticos foram descritos. Os resultados obtidos nesse trabalho indicam que há uma variação genética significativa entre os isolados de 
C. cassiicola coletados de diferentes plantas hospedeiras. A identificação do polimorfismo foi significativa para os 42 isolados e com base nesses resultados os mesmos 
poderiam ser agrupados em diferentes grupos genéticos relacionados a suas plantas hospedeiras (WATUDURA et al., 2003).
Fungos endofíticos são descritos na literatura 
como fonte de compostos biologicamente ativos, cujos interesse científico e devido às suas possíveis aplicações potencias nas indústrias farmacêuticas e agroquímicas 
(CHOMCHEON  et al., 2009). 
Em estudo realizado por PASSOS (2004) a interação hospedeiro-patógeno atribuídos a espécie Lantana camara L. e Corynespora cassiicola 
foram avaliadas. A espécie C. cassiicola, isolada de tomateiros doentes, foi inoculado em substrato sólido seguido de posterior extração com acetato de etila e metanol. A 
atividade fitotóxica foi determinada através de bioensaios sendo atribuída a presença de ácidos graxos e do esteróide isolado esgostatetra-4,6,8(14),22-em-3-ona. 
Estudos mais aprofundados acerca da constituição química desta espécie deverão ser realizados para a determinação de outros possíveis compostos que apresentem 
atividade fitotóxica.
Baseados nas considerações acima, ressaltamos a necessidade de novos estudos na busca de compostos naturais que apresentem atividade 
fitotóxica. A espécie Corynespora cassiicola insere-se neste contexto devido à atividade fitotóxica já comprovada, estudos acerca de sua composição química virão de 
encontro à necessidade de se caracterizar as substâncias responsáveis por tal atividade culminando no possível desenvolvimento de um herbicida comercial.
Portanto, o 
trabalho proposto tem por objetivo caracterizar a química do fungo fitopatogênico Corynespora cassiicola com vistas ao isolamento, identificação e avaliação da atividade 
fitotóxica de seus extratos e frações que possam apresentar potencial para utilização como herbicida comercial.
OBJETIVOS
Os objetivos deste trabalho versam sobre a 
avaliação fitotóxica, dos extratos fracionados de C. cassiicola.
METODOLOGIA
Os extratos a serem utilizados neste trabalho já estão previamente preparados. Os 
mesmos serão avaliados frente a toxicidade frente a espécie Lactuca sativa (alface) e Bidens pilosa (picão-preto). Neste trabalho não haverá elucidação de substâncias, o 
que nos confere maior rapidez aos cumprimento dos prazos estabelecidos neste edita, visto ser a elucidação estrutural ser bastante custosa não só financeiramente mas 
também em questão de tempo. Por isso a adaptação ao estudo de extratos e fração semi-purificadas.
Antes da realização dos ensaios as soluções serão avaliadas quanto 
à acidez, através da determinação do pH, e também quanto à concentração de íons dispersos nas soluções, através da medida da condutividade elétrica. 
Para os ensaios 
de germinação as avaliações em todos os ensaios realizados se derão através da avaliação diária do número de sementes germinadas, para posterior determinação do 
Índice de Velocidade de Germinação (IVG) e do Percentual de Germinação. 
Nos ensaios de crescimento serão utilizadas as mesmas condições descritas na metodologia 
do bioensaio de germinação, porém as avaliações serão realizadas no décimo dia, com medições do comprimento da parte aérea (cm), comprimento da raiz (cm) e 
biomassa fresca (g). Após a realização das medidas biométricas, as plantas foram alocadas em sacos de papel e levadas a estufa a 36°C durante 72h. Decorrido este 
período, o material vegetal será pesado em balança analítica, obtendo-se assim os valores da biomassa seca total das plântulas (g). 
Os experimentos serão conduzidos 
em delineamento inteiramente casualizados com quatro repetições simultâneas de 30 sementes de alface. Após ensaios com a espécie indicadora, foram realizados 
ensaios com as espécies daninhas Bidens pilosa.

RESULTADOS
Para análise dos resultados, serão utilizados programas estatísticos como SAEG e GENES.
Esperamos 
neste trabalho, determinar e confirmar a presença de fitotoxinas de C. cassicola, que apesar de já tem estudos relacionados a sua utilização em controle biológico, não foi 
estudo sob este aspecto com as especie indicadora Lactuca sativa, Bidens pilosa e de acordo com a disponibilidade de material biológico com a espécie popular leiteiro, 
principal planta daninha da cultura de soja.
Os trabalhos serão realizados na unidade UNESA- Campos dos Goytacazes, em parceria com a Empresa de pesquisas 
agropecuárias do Estado do Rio de Janeiro - PESAGRO -Rio e possível parceria com os laboratórios na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro- Campus Campos dos 
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Cronograma:
02\18  -  04\18- Produção de extratos e frações e testes preliminares para ajuste de metodologia.
05\18 - 07\18 - Análise fitotóxicas in vitro de extratos e frações frente 
as espécies L. sativa e B. pilosa.
08\18 -09\18- Reação de Manuscritos. Início das análises in vivo, de extratos e frações para comparação com resultados obtidos em etapa 
anterior. Submissão do trabalho científico 01.
10\18 -12\18 - Processamento do tratamento obtido em segunda etapa e também da avaliação comparativa entre os 
ensaios in vivo e in vitro. Submissão do projeto a órgão de fomento em edital de pesquisa apropriada.
01\19-02\19 - Redação de manuscritos, submissão de trabalho 
científico 02. Entrega de relatório final. Avaliação de possível participação de eventos relacionados a área com apresentação de trabalhos referentes aos resultados 
obtidos.


Goytacazes;
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PESQUISADOR(A): Luiz Antonio Da Silva Teixeira
Plano de trabalho vinculado ao curso: Medicina

@: luiztei3@gmail.com

PROJETO: A trajetória do controle de cancer de mama no Brasil

Descrição do Plano de Trabalho
O controle do câncer de mama no Brasil durante o século XX
1.	Resumo do projeto. 
O projeto analisará o controle para câncer de mama no Brasil entre meados do 
século XX e a primeira década do século XXI. Desde os anos 1940, com a transformação do câncer em problema de saúde pública, o controle do câncer de mama passou a 
integrar as agendas do setor público e do setor privado da saúde brasileira, tendo como questão central, a partir da década de 1990, o uso da mamografia como forma de 
diagnóstico precoce para o controle da doença. Partindo de uma perspectiva sócio-histórica analisaremos a trajetória das discussões sobre as ações para detecção 
precoce em massa, destacando o desenvolvimento tecnológico, a formulação de especialidades em torno das doenças da mama e a mudança no estatuto dos pacientes 
que, no final do século XX, passam a propositores de ações e diretrizes em relação à doença. Procuraremos compreender como as controvérsias entre especialistas, 
associações de pacientes e saúde pública em relação ao controle do câncer de mama se relacionou ao processo de desenvolvimento das políticas direcionadas a doença 
no país. A análise será feita com base em periódicos médicos, anais de congressos especializados, documentação institucional e normativa, além de entrevistas com 
atores importantes no debate.
2.	Introdução
Durante a primeira metade do século XX, a terapêutica do câncer de mama, como a maior parte de outros tipos de câncer, 
foi vista como uma questão puramente cirúrgica. Já o seu diagnóstico era confiado aos antigos médicos de senhoras e, posteriormente, aos ginecologistas. Os casos da 
doença eram tratados em hospitais públicos ou filantrópicos, de caráter geral ou especializados. Sua ocorrência era atribuída a inflamações continuadas e os médicos 
afirmavam que seu diagnóstico deveria ser feito o mais precocemente possível para permitir operações menos invasivas. Era necessário estar alerta ao seu corpo e 
procurar o especialista sempre que algum sinal ou sintoma incomum aparecesse. Em relação à incidência da doença, a ampliação de seus índices cada vez mais passou a 
ser atribuída ao processo de urbanização e modernização das áreas mais ricas do país e ao envelhecimento da população feminina.
O grande desenvolvimento da 
medicina hospitalar, determinado pela ampliação da medicina previdenciária, a partir dos anos 1940, possibilitou a disseminação das cirurgias para o câncer de mama. No 
que tange à saúde pública, as ações relacionadas à doença tiveram por base a as campanhas de diagnóstico precoce. Nesse aspecto, o surgimento do Serviço Nacional de 
Câncer, em 1942, fortaleceu a noção de educação em saúde como melhor forma de controle da doença. No entanto, se a descoberta da doença em tempo hábil era vista 
como parte da responsabilidade das mulheres com o seu corpo, as ações estatais para o diagnóstico e tratamento ainda tinham um alcance muito curto, deixando sem 
cobertura a grande maioria das mulheres que precisavam de tratamento. 
A organização do campo profissional ligado especificamente ao câncer de mama se inicia com 
a criação da Sociedade Brasileira de Patologia Mamária, em 1959. A partir da década de 1970, então renomeada de Sociedade Brasileira de Mastologia, passou a contar 
com regionais em diversos Estados do país onde cirurgiões e ginecologistas recebiam formação continuada. Nesse período, passou a ter como objetivo o estímulo a ações 
públicas e privadas para o controle do câncer de mama no país. 
Em relação às práticas direcionadas ao manejo da doença, as maiores transformações começaram a 
surgir a partir da década de 1960. Nesse período, acompanhando as críticas à cirurgia radical de Halsted, surgidas nos países desenvolvidos, alguns cirurgiões brasileiros 
começaram a propor cirurgias mais conservadoras para câncer em estadiamentos iniciais. Mas, independente do tipo de cirurgia proposto, o câncer de mama continuava 
a ser visto como uma doença fatal, cujo tratamento somente ampliava a sobrevida da paciente. 
No período que se estende entre as décadas de 1960 e 1970, de forma 
semelhante ao que ocorria nos países desenvolvidos, o sucesso das campanhas de prevenção ao câncer de colo do útero, baseadas em rastreamento para busca de lesões 
precursoras passou a dar grande esperança aos cancerologistas brasileiros. Muitos deles supunham que seria possível conseguir o mesmo tipo de resultado com a 
utilização do rastreamento para o câncer de mama. Embora os escritos médicos do período muitas vezes apontassem para essa possibilidade, no plano real, o controle do 
câncer mamário nesse período se resumia a exames oportunísticos em mulheres que iam aos consultórios ginecológicos por diferentes motivos. Nesse contexto, a 
doença, na grande maioria das vezes, era diagnosticada tardiamente. 
A partir dos anos 1970, a incorporação dos exames de imagem que permitiam a visualização de 
lesões mamárias bastante iniciais, a ampliação da mobilização feminina pela atenção à saúde da mulher e as transformações na estrutura de saúde pública, fizeram com 
que a discussão sobre rastreamento de câncer mamário ganhasse força nas publicações especializadas, nos círculos médicos e no meio social. A maior parte dos médicos 
achava que o exame clínico era o procedimento mais apropriado para o rastreamento, por ser barato, não depender de tecnologia e aparelhos sofisticados e ser mais 
preciso que o autoexame. Na década de 1990, tendo como pano de fundo um novo sistema de saúde, agora de cunho universal, as propostas de rastreamento a partir do 
uso massivo da mamografia começou a ganhar força a partir da incorporação de novos atores ao debate. 
Hoje, o câncer de mama apresenta-se como o mais frequente 
na população feminina brasileira (com exceção do câncer de pele não melanoma). Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 
(INCA), em 2016 e 2017, deverão ocorrer 57.960 casos novos de câncer de mama por ano, com um risco estimado de 56,20 casos por 100 mil mulheres (Brasil 2016). 
Apesar de décadas de iniciativas médicas e políticas públicas, as taxas de mortalidade da doença permanecem altas no Brasil. Estudos apontam que essas taxas se 
mantêm elevadas porque a doença ainda é diagnosticada em estádios avançados. Há consenso no campo médico de que as principais estratégias para o controle do 
câncer da mama são: prevenção primária (identificação e correção dos fatores de risco evitáveis), prevenção secundária (detecção precoce e tratamento) e prevenção 
terciária (reabilitação e cuidados paliativos). Também se acredita que as estratégias de prevenção secundária são as únicas que promovem reduções nas taxas de 
mortalidade e, por esse motivo, vêm recebendo maior atenção do sistema de saúde. No entanto, existe uma grande controvérsia sobre a adequação do uso do 
rastreamento mamográfico ao país e sobre um possível modelo a ser utilizado. 

3.	Objetivos 
Temos como objetivo principal a produção de conhecimento sobre a 
trajetória dos saberes, práticas e políticas públicas relacionadas ao controle do câncer de mama no Brasil durante a segunda metade do século XX. 
Objetivos 
Específicos	•	Analisar a trajetória das ações de diagnóstico precoce do câncer de mama no Brasil e sua relação mais geral com as políticas de saúde do país. 	•	Analisar a 
trajetória de desenvolvimento dos conhecimentos sobre a mamografia como principal tecnologia de controle do câncer de mama no séculos XX 	•	Analisar as relações 
entre diferentes movimentos sociais – movimento feminista na década de 1980; movimento de pacientes nas duas últimas décadas, etc – com o processo de 
desenvolvimento e transformações na política nacional de controle do câncer de mama
 
4.	Aspectos teóricos
Este projeto enquadra-se no campo da história das 
doenças. Nessa vertente, seguimos a perspectiva de Charles Rosenberg, que procura conceituar a doença como uma extensão das conexões entre os indivíduos, a biologia 
e a sociedade. 
Rosenberg postula que a existência social de uma doença provem de um acordo entre grupos sociais: médicos, cientistas, pacientes, famílias, associações, 
etc. Sua transformação em questão médica se dá paralelamente – e como consequência – de seu enquadramento social mais amplo. Através desse enquadramento, o 
fenômeno caracterizado como doença é delineado como entidade específica, que se constitui e se manifesta mediante características particulares. O enquadramento de 
uma doença reflete e incorpora valores e atitudes inseridos em um contexto cultural. Neste sentido, são necessárias não apenas a identificação, mas também, a aceitação 
social, entendendo-a como fruto de um acordo coletivamente produzido (Rosenberg, 1997). 
 A utilização referencial proposto por Rosenberg será de grande importância 
para o nosso trabalho à medida que nos permitirá compreender o processo de transformação do câncer de uma doença desconhecida e de pouca incidência em um 
problema médico de dimensões equivalentes à enfermidades de maior expressão epidemiológica em nossa sociedade. Além disso, o referencial teórico de Rosenberg nos 
permitirá enquadrar problema do câncer de mama numa chave que incorpore à sua estrutura epidemiológica as construções sociais a seu respeito. 
5.	métodos
O 
projeto realizar-se-a em diferentes etapas, que ocorrerão de forma simultânea. Para o período inicial de análise, trabalharemos principalmente com os artigos e 
comunicações às sociedades médicas, congressos de medicina e periódicos médicos, discutindo o processo de transformação do conhecimento médico sobre a doença. 


Na segunda etapa, trabalharemos fontes relacionadas às políticas públicas direcionadas ao câncer de mama. Nesse momento teremos como principal matéria-prima de 
trabalho os documentos oficiais, em especial a legislação, os relatórios do Instituto Nacional de Câncer e das campanhas e programas que foram criados para o controle 
da doença. 
A terceira etapa relacionada à fontes se conformará por uma pesquisa sobre as campanhas de prevenção. Também trabalharemos com os textos oficiais 
produzidos pelo Ministério da Saúde, INCA e outras instituições ligadas ao controle do cânceres do colo do útero e de mama e com o os materiais educacionais, artigos de 
imprensa (especialmente feminina) e outros materiais de arquivo. 
Por fim, as fontes secundárias e arquivísticas serão relacionadas ao universo conceitual, permitindo a 
discussão e conclusões do trabalho. 
6.	Resultados esperados
Na perspectiva acadêmica, esse projeto espera ter como resultado a ampliação da compreensão do 
processo de transformações no controle do câncer de mama no Brasil. 
Numa perspectiva dos produtos a serem desenvolvidos, visamos publicar dois artigos sobre o 
tema, um tratando especificamente do rastreamento de câncer de mama no Brasil e outro mais geral, relacionado ao processo de transformação das ações anticâncer de 
uma esfera de combate para um modelo de controle (das ações destinadas à detecção precoce e tratamento, às que tem como base a prevenção e a integração dos 
diversos setores relacionados à doença). Além disso, temos como meta a elaboração de um projeto a ser financiado por uma agência de fomento que possibilite a 
ampliação das atividades desenvolvidas.
7.	Viabilidade técnica e econômica
O projeto tem completa viabilidade econômica à medida que sua realização independe de 
recursos externos de qualquer natureza. Elaborado a partir de fontes secundárias e arquivísticas não demandará recursos da instituição ou externos
No que tange à 
viabilidade técnica, o projeto é totalmente exequível à medida que seu proponente tem larga experiência na ececução de trabalhos dessa natureza, em especial nos que 
se referem a temática em tela (ver currículo Lattes)


Lattes: http://lattes.cnpq.br/9439210358405759
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é caracterizada pela elevação sustentada dos níveis pressóricos de pressão arterial sistólica (PAS ≥ 140 mmHg) e 
pressão arterial diastólica (PAD ≥ 90 mmHg) que afeta mais de 25% da população mundial. Frequentemente está associada a distúrbios metabólicos, funcionais e 
estruturais do coração, vasos sanguíneos e rins, e sua morbidade aumenta na presença de dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e de diabetes melittus
 (DM). O agravamento da HAS gera riscos para o sistema cardiovascular pois provoca danos aos órgãos por comprometer a irrigação tecidual, e por isso, é identificada 
como uma das principais causas de morte no mundo. Em 2013, ocorreram 1.138.670 óbitos, onde 339.672 (29,8%) decorreram de doença cardiovascular (DCV). Segundo
 a 7ª Diretriz de hipertensão arterial (2016) observa-se uma associação direta entre o envelhecimento e a prevalência de HAS devido ao aumento da expectativa de vida 
da população brasileira (74,9 anos) e da população de idosos (de 6,7% para 10,8%). A combinação de estudos independentes (meta-análise) com 13.978 indivíduos idosos
 indica 68% de prevalência de HA no Brasil (SBH, 2016). As DCV são responsáveis pela alta frequência de internações, com custos socioeconômicos elevados. A relação 
entre o aumento de pressão arterial (PA) e o risco de eventos cardiovasculares é independente de outros fatores de risco. Quanto mais elevada a PA, maior a chance de 
induzir falência cardíaca, acidente vascular encefálico (AVE) e doença renal. Diversas alterações estruturais e moleculares estão envolvidas na HAS, entre elas, a disfunção
 endotelial que consiste no desbalanço entre a produção e a disponibilidade de fatores endoteliais constritores e relaxantes. Entre os fatores que podem promover 
relaxamento do músculo liso vascular pode-se citar a prostaciclina (PGI2) e o óxido nítrico (NO) enquanto a endotelina-1 e a noradrenalina (NA) são consideradas fatores 
vasoconstrictores. Esse desbalanço ocorre devido ao aumento da produção e liberação de radicais livres ou espécies reativas de oxigênio (ERO) pelo endotélio vascular 
disfuncional (TOROK, 2008). Os radicais superóxidos em excesso reagem com o NO para diminuir sua disponibilidade, promovendo o aumento da atividade simpática, 
uma vez que fisiologicamente o NO reduz o tônus simpático. Além disso, o ânion superóxido também estimula a síntese e liberação de fatores vasoconstrictores, o que 
contribui para o aumento da resistência vascular periférica (RVP) e da PA. O aumento da produção de ânion superóxido promove o aumento do Ca2+ intracelular no 
músculo liso vascular, ao inativar a Ca2+-ATPase localizada no retículo sarco(endo)plasmático (SERCA) responsável pela remoção deste íon para o lúmen do retículo 
sarcoplasmático (RS). O excesso de ânions superóxido e a redução da disponibilidade de NO também promovem a mobilização de Ca2+ pelo canal intracelular de Ca2+ 
(receptor de IP3), e aumento do influxo deste íon através de canais de Ca2+ do tipo L, localizados na membrana plasmática (MP) do miócito vascular, respectivamente 
(KUNES et al., 2004). No estado hipertensivo observa-se também aumento da densidade dos canais de Ca2+L, e o consequente aumento da concentração citoplasmática 
de Ca2+ encontra-se relacionado a redução das correntes de K+, através dos canais de K+ sensíveis ao ATP (KATP), e dos canais KV no miócito vascular (STANDEN, 2003; 
COX, 2002), o que despolariza mais facilmente a membrana plasmáticas dessas células, promovendo vasoconstrição. Nessa condição, a hiperatividade simpática leva, ao 
aumento da concentração de NA pós-sináptica, promove dessensibilização de receptores β-adrenérgicos, e reduz os níveis de AMPc intracelular (MICHAEL, BRODDE & 
INSEL, 1990). O aumento da atividade simpática também é decorrente do aumento da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). A angiotensina II 
estimula a secreção de adrenalina pela glândula adrenal e aumenta a liberação de NA nas terminações simpáticas periféricas, além de controlar o fluxo sanguíneo renal e 
a excreção de Na+, o que regula a PA em longo prazo (FERRARIO, 1990). A elevação sustentada da PA ocasiona alterações cardiovasculares estruturais, como hipertrofia 
ventricular esquerda, aumento da espessura da parede e remodelamento vascular, principalmente de artérias de resistência (artérias pré-capilares com diâmetro menor 
que 500 µm). Esses vasos são responsáveis pelo aumento da RVP observado em indivíduos hipertensos (HEAGERTY et al., 1993). O tratamento anti-hipertensivo consiste 
em reduzir a morbidade e a mortalidade cardiovascular e renal e é baseado em modificações do estilo de vida do indivíduo (fumo, dieta, exercícios, etc.) associadas a 
terapia farmacológica por diferentes fármacos (diuréticos tiazídicos, inibidores da enzima conversora de angiotensinas (iECA), antagonistas dos receptores de 
angiotensina II (ARAII), antagonistas β-adrenérgicos, antagonistas α-adrenérgicos, antagonistas de canais de Ca2+). Apesar da terapia anti-hipertensiva convencional 
reduzir a PA, os riscos cardiovasculares continuam elevados nos indivíduos hipertensos, provavelmente, devido a incapacidade desses fármacos de reduzir as alterações 
estruturais cardiovasculares. Por isso, o desenvolvimento de novos fármacos que não somente reduzam a PA, mas que também corrijam os eventos cardiovasculares 
decorrentes da HAS, deve ser considerado. Novos candidatos a vasodilatadores foram planejados e sintetizados através da estratégia de isosterismo de anéis e de 
abertura de anel a partir dos compostos protótipos, como ligantes multialvos dos receptores de adenosina A2A, e como inibidores seletivos das isoformas 4 e 5 da enzima
 fosfodiesterase. As substâncias foram sintetizadas no Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas para avaliação no Laboratório de Farmacologia 
Cardiovascular (onde os ensaios serão realizados). Objetivos: Avaliar os efeitos farmacológicos dos derivados N-acilidrazônicos no sistema cardiovascular em modelo de 
hipertensão arterial e investigar seus prováveis mecanismos de ação. Objetivos específicos: 1- avaliar a ação vasodilatadora dos diferentes derivados N-acilidrazônicos no
 músculo liso vascular de aorta assim como possível ação no músculo cardíaco de ratos normotensos (Wistar-Kyoto) e espontaneamente hipertensos (SHR); 2- avaliar o 
efeito anti-hipertensivo dos diferentes derivados N-acilidrazônicos, após tratamentos agudo de ratos normotensos (Wistar-Kyoto) e espontaneamente hipertensos (SHR);
 3- investigar os prováveis mecanismo de ação dos diferentes derivados N-acilhidrazônicos. Metodologia: Todos os procedimentos com animais serão realizados de acordo
 com o National Institute of Health Guide (NIH) para uso e cuidado de animais de laboratório após aprovação pelo Comitê de Ética Institucional da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (DFBCICB 013).  Ratos adultos machos Wistar Kyoto (WKY) e espontaneamente hipertensos (SHR), com aproxiadamente 15 semanas, serão criados 
(quatro por gaiola) com livre acesso a comida e água, em uma sala mantida a 25 ± 1 ° C, 55 ± 5%, de humidade, e ciclo de luz-escuridão de 12 horas. Os animais serão 
tratados com as substâncias por 7 e 14 dias, durante (dia 1, 3, 7, 11 e 14) e após o tratamento serão realizados medidas da pressão arterial em pletismógrafo de cauda 
onde os animais serão contidos sob uma fonte de calor radiante por alguns minutos para aclimatização e vasodilatação com isolamento da cauda para que o manguito e o
 transdutor de pressão sejam posicionados na porção proximal da cauda. Os animais serão anestesiados com éter etílico e sacrificados por deslocamento da coluna 
cervical. Para investigar o provável mecanismo de ação das substâncias, anéis de aorta serão pré-tratados por 20 minutos com os seguintes antagonistas específicos: 
propranolol 100 (antagonista beta-adrenérgico), ZM241385 0,1 μM (antagonista de receptor de adenosina A2A), atropina 1 μM (antagonista muscarínico), glibenclamida 
10 μM  (bloqueador do canal KATP), nicardipina 1 μM (bloqueador do canal CaL). Após o período de estabilização das preparações durante 120 minutos, realização do 
teste de funcionalidade do endotélio e lavagem, anéis de aorta sem endotélio serão mantidos em solução salina sem Ca2+ por 15 minutos. Em seguida, a referida solução
 será substituída por uma despolarizante (KCl 40 mM) e livre de Ca2+. Os anéis de aortas serão mantidos nesse estado despolarizante por 15 minutos, na ausência ou 
presença das substâncias 0,05, 5 ou 50 μM, e então serão adicionadas concentrações crescentes de CaCl2 (10-6 – 10-3 M) (RAIMUNDO et al., 2008). Para identificação de
 alterações no conteúdo de proteínas importantes na ação vascular e cardíaca, serão realizadas preparações teciduais de corações e vasos e as proteínas serão 
quantificadas pela técnica de western blot (LAEMILI et al., 1970). A técnica consiste em inserir 60µg de proteína em cada slot de gel SDS – acrilamida/bisacrilamida e 
submeter o gel de poliacrilamida a eletroforese em amperagem constante de 120mA. Após separação das proteínas por peso, as mesmas serão transferidas para 
membrana de nitrocelulose. As proteínas de interesse serão evidenciadas com aplicação de anticorpo primário específico e reveladas por aplicação do anticorpo 
secundário fluorescente que uma vez lido em scanner apropriado (Odyssey Imaging Systems - LI-COR Biosciences) terá sua banda quantificada e analisada no programa 
Image J. Será ainda realizada a retirada de órgãos como rim, coração e aorta, que serão mantidos em solução de formaldeído 10% em tampão-fosfato para fixação. 
Posteriormente, os tecidos serão desidratados em 3 banhos de álcool etílico (70, 100 e 100 %) por 30 min cada e em seguida por 2 banhos de xilol por 30 min. Após 
infiltração em 2 banhos de parafina a 60°C os tecidos serão emblocados e seccionados em micrótomo (Lupe modelo MRP 03) em frações de 5µm. As lâminas com os 
tecidos após estufa durante 30 min a 60°C, passarão por três banhos de xilol para retirada da parafina (15 minutos cada), hidratação em soluções decrescentes de álcool 
(100, 90 e 70%) por 5 minutos e dois banhos de água destilada também por 5 minutos. Os cortes serão colocados em solução de hematoxilina de Harris (5 minutos) e 
lavadas em água corrente por 5 minutos. Em sequência, o um banho de álcool clorídrico 0,5 %, um banho de eosina durante 1 minuto e, em seguida, lavagem em água 
destilada rapidamente e água acética 1%. Uma vez montadas em bálsamo de Entellan serão observadas em microscópio óptico (Zeiss – AXIOSTAR-plus) com objetivas de 
40x. Após a avaliação das lâminas em microscópio, as alterações histológicas e possíveis melhorias associadas as substâncias serão classificadas com base na freqüência e
 na extensão das lesões.  Viabilidade técnica e econômica: O Laboratório de Farmacologia Cardiovascular (colaborador do projeto), localizado no Centro de Ciências da 
Saúde – UFRJ – Rio de janeiro, cujas professoras Gisele Zapata-Sudo e Valéria do Monti Nascimento  Cunha são responsáveis, dispõe da infraestrutura, instalações e 
equipamentos para a realização dos ensaios bioquímicos (conteúdo proteico dos componentes reguladores do Ca2+ e moléculas moduladoras) e dos ensaios 
farmacológicos (Medida da hemodinâmica cardiovascular; da contratilidade da aorta), além análises histológicas e histopatológicas; de comportamento e avaliação de 
esforço físico; e espaços multiusuários (ecocardiografia e ultracentrifugação). Desta forma, não há qualquer impedimento de infraestrutura ou equipamentos para o 
desenvolvimento desta linha de pesquisa.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1935295487002683
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grupos. 
Segundo Trimestre (Período de Maio de 2018 à Agosto de 2018): conteúdo proteico de receptores adrenérgicos; PKC e PKA por Western Blot
Terceiro Trimestre 
(Período de Agosto de 2018 à Novembro de 2018): conteúdo proteico de SERCA2 ; PLB, receptor A2A por Western Blot 
Quarto Trimestre (Período de Novembro de 2018 
à Janeiro de 2019): medida do dano tecidual por técnicas histológicas
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PROJETO: Epidemiologia molecular de Trypanosoma cruzi conforme a classificação por DTUs (discrete typing units – TcI-TcVI) dos pacientes da 
coorte de doença de Chagas do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – Fiocruz

Cronograma:
Atividades	                                                        Duração prevista
Revisão de prontuários e coleta de dados	Fevereiro a Abril de 2018
Desenvolvimento das técnicas da 

Descrição do Plano de Trabalho
Epidemiologia molecular de Trypanosoma cruzi conforme a classificação por DTUs (discrete typing units – TcI-TcVI) dos pacientes da coorte de doença de Chagas do 
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – Fiocruz	Introdução:	A doença de Chagas (DC) é a endemia parasitária mais importante do continente Latino 
Americano com enormes repercussões econômicas, sociais e na Saúde Pública dos países afetados. Há cerca de 8 milhões de portadores da doença e 28 milhões ainda 
vivendo em áreas de risco de transmissão. Apesar de parte significativa apresentar formas assintomáticas, cerca de 40% dos indivíduos afetados são acometidos de 
doença cardíaca ou digestiva, causando mortes precoces e anos de vida perdidos em todo o continente. Após 108 anos de sua descoberta, ainda há muitos desafios para 
ampliar o conhecimento da doença e de seu agente etiológico Trypanosoma cruzi.
Ao longo das últimas décadas várias designações foram sugeridas para a classificação 
bioquímica, biológica e genética do protozoário T. cruzi, que é provido de grande variabilidade pela interação com seus inúmeros reservatórios, vetores e ciclos de 
transmissão. Inicialmente classificados dentro de divisões por zimodemas (Z1, Z2 e Z3) e biodemas (tipos I, II e III), foram posteriormente agrupados em dois grupos 
principais (TcI e TcII) na reunião de especialistas em doença de Chagas ocorrida na Fiocruz em 1999. No ano de 2000, através do desenvolvimento de técnicas de biologia 
molecular, nova classificação foi sugerida, levando-se em conta a diversidade filogenética do parasita denominadas de DTUs (discrete typing units), dividindo-se em seis 
linhagens (TcI, TcIIa, TcIIb, TcIIc, TcIId e TcIIe). Embora a diversidade genética seja ainda maior que a sugerida, a divisão em seis DTUs, até o momento, demostrou ser a de 
maior consenso. Em 2009, nova designação de nomenclatura foi sugerida por diversos pesquisadores, mantendo-se a divisão em seis genótipos (DTUs) que foram 
renomeados de TcI a TcVI, sendo aceita até o presente. Com relação à distribuição geográfica dos genótipos de T. cruzi, TcI parece predominar em ciclos silvestres em 
toda a área endêmica de DC e em infecções humanas na região amazônica, norte da América do Sul, América Central e México. Porém, estudos mais recentes já 
identificaram TcI em infecções humanas no  Nordeste e Sudeste do Brasil, e em países do Cone Sul, como Argentina, Bolívia e Chile. Na classificação em grupos sugerida 
em 1999, TcII era o tipo predominante em infecções humanas em países do Cone Sul, particularmente no Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai. Na classificação por DTUs, o 
grupo TcII se subdividiu em três genótipos, podendo ser TcII, TcV e TcVI, com predomínio de TcII em infecções humanas em toda área endêmica original do Brasil até a 
região do Chaco, e TcV e TcVI na Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina e sul do Brasil. Já TcIII e TcIV parecem predominar em ciclos silvestres, TcIII no centro e norte da 
América do Sul e TcIV na América do Norte e na região amazônica. Novos estudos têm demonstrado que TcVI apresenta uma distribuição bem mais ampla, tendo sido 
identificado em casos humanos no norte de Minas Gerais e em regiões de Mata Atlântica no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Outro dado importante que vem sendo 
documentado em infecções humanas é o achado de pacientes de diversas regiões que se apresentam com infecções mistas por mais de um genótipo. O Instituto Nacional 
de Infectologia Evandro Chagas (INI) é um centro de referência para doenças infecciosas e parasitárias do Rio de Janeiro. Ao longo de três décadas, reuniu uma coorte 
com mais de 2.000 pacientes oriundos de todas as regiões do Brasil e até mesmo de outros países endêmicos. A casuística do INI é bastante representativa da DC e de sua 
história no Brasil. Atualmente cerca de 1.100 pacientes são acompanhados pelo Laboratório de Pesquisa Clínica em Doença de Chagas, com predomínio de pacientes 
idosos e portadores de cardiopatia chagásica crônica. No entanto, as características genotípicas de T. cruzi  na coorte de DC do INI são pouco conhecidas.
Objetivo 
Geral:
Identificar os genótipos (DTUs) de Trypanosoma cruzi dos pacientes da coorte de doença de Chagas do Instituto Nacional de Infectologia Evandro 
Chagas.
Objetivos Específicos:
1.	Identificar através de técnicas de biologia molecular (PCR) as DTUs dos parasitas isolados nas hemoculturas.
2.	Demonstrar através de 
recursos de geoprocessamento a origem dos pacientes, o provável local de infecção e seus respectivos genótipos.
Metodologia:
Trata-se de estudo descritivo do tipo 
seccional. Serão estudados todos os pacientes com diagnóstico de doença de Chagas em acompanhamento no Laboratório de pesquisa clínica em doença de Chagas do 
INI que tiveram amostras positivas na hemocultura para T. cruzi coletadas no período de abril de 2008 a junho de 2010 e criopreservadas no Laboratório de Vigilância em 
Leishmanioses do INI. Os genótipos de T. cruzi (DTUs – I a VI) serão identificados pelo método de PCR convencional no Laboratório de Biologia Molecular e Doenças 
Endêmicas do Instituto Oswaldo Cruz.
A amostra do estudo é de conveniência sendo incluídos todos os pacientes que tiveram amostras de hemocultura para T. cruzi no 
período de abril de 2008 a junho de 2010. A hemocultura foi utilizada pelo Laboratório de Pesquisa Clínica em doença de Chagas do INI como método parasitológico de 
rotina alternativo ao xenodiagnóstico para os pacientes somente durante este período. Foram encaminhados pelos médicos do setor de forma aleatória e cronológica 
durante este período cerca de 389 pacientes da coorte do INI, com formas clínicas diversas de DC. Um total de 42 pacientes tiveram amostras positivas, perfazendo um 
total de 67 hemoculturas.
De cada paciente foram coletadas três amostras de 10 mililitros de sangue total periférico em tubos vacutainer® com EDTA 
(ethylenediaminetetraacetic acid), encaminhadas imediatamente para o Laboratório de Vigilância em Leishmanioses do INI e cultivadas em meio NNN (Novy, MacNeal, 
Nicolle) acrescido de meio de Schneider’s com 10% de soro fetal bovino. A coleta de três amostras foi indicada para aumentar a proporção de positividade, visto que na 
fase crônica da DC os testes de hemocultura apresentam baixa positividade. As amostras foram colhidas com intervalos de sete dias e cultivadas por período de 60 dias. A 
maior parte dos pacientes apresentou resultado negativo nas três amostras, sendo o material descartado. Dentre os 42 pacientes, 23 tiveram apenas uma amostra 
positiva, 14 tiveram duas amostras e em sete casos houve crescimento de T. cruzi nas três amostras, perfazendo um total de 67 amostras positivas. Todas as amostras 
positivas foram criopreservadas em nitrogênio líquido (N2) a –196ºC.	Caracterização de T. cruzi pela técnica de PCR: 	A partir das amostras de parasitos isolados nas 
hemoculturas será realizada a purificação do DNA em colunas de sílica. Em todas as amostras será utilizando o Kit “High Pure PCR Template Preparation” (Roche, 
Mannheim, Alemanha), seguindo o protocolo recomendado pelo “Taller internacional de estandarización y validación analítica de la PCR en tiempo real para cuantificar 
ADN de Trypanosoma cruzi en sangre periférica de individuos con enfermedad de Chagas. A caracterização molecular de T. cruzi em DTUs de I a VI será realizada seguindo 
metodologia previamente padronizada no Laboratório de Biologia Molecular e Doenças Endêmicas (LABIMDOE – IOC/FIOCRUZ), baseada em reações de PCR convencional 
multilocus. A identificação subsequente dos genótipos se baseia no conjunto dos perfis dos produtos de PCR apresentados para cada alvo, utilizando os seguintes 
marcadores moleculares: (i) Região intergênica do gene do Spliced Leader utilizando os iniciadores TCC, TC1 e TC2 (descrito por Souto et al. e adaptado por Marcet et al.), 
diferenciando TcI (350 pb), TcII, V e VI (300 pb) e Tc III e IV (não são amplificados); (ii) Domínio variável D7 do gene da subunidade 24Sα do RNA ribossomal, utilizando os 
iniciadores D75, D76 e D71 em semi-nested PCR, para distinguir TcII e VI (140 pb), TcIII (125 pb), TcIV (140/145 pb) e TcV (125 ou 125+140 pb); (iii) Região do fragmento 
nuclear A10 utilizando, em semi-nested, os iniciadores Pr1, P6 e Pr3 para diferenciar TcII (690/580 pb) e TcVI (630/525 pb). As reações de amplificação serão preparadas 
em um volume total de 25 µL, onde serão utilizados 12,5 µL do mastermix Go Taq Green 2X (Promega, Madison, EUA), 5 µL de DNA, além dos primers e ciclagem de PCR 
nas condições previamente estabelecidas. Para todos os alvos, os produtos de PCR (12 µL) serão submetidos à eletroforese horizontal a 80V, por 1 hora, e visualizados em 
gel de agarose a 2% (p/v), corados com Gel Red (Biotum) 0,1X.
Georreferenciamento dos genótipos de T. cruzi:
Serão construídos mapas do Brasil onde serão assinaladas 
por pontos as localidades de naturalidade dos pacientes classificados no grupo de transmissão vetorial com os respectivos genótipos encontrados. Para os pacientes com 
modo de transmissão vetorial será considerado o local de nascimento e moradia nos primeiros anos de vida como o local de infecção. Os pacientes com modo de 
transmissão transfusional ou congênito não serão incluídos no georreferenciamento. Para a montagem dos mapas serão utilizadas bases cartográficas da malha municipal 
e estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com escala 1:250.000 pelo Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS) 2000. Para o 
georreferenciamento das localidades de nascimento e identificação das latitudes e longitudes será utilizado o aplicativo Google Earth. Para montagem dos mapas com os 
respectivos dados obtidos neste estudo será utilizado o programa TerraView versão 4.2.2 do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
Plano de análise:
Serão 
utilizadas técnicas de análises descritivas com porcentagens e proporções dos dados encontrados. Para o armazenamento e compilação dos dados será utilizado o sistema 
estatístico Epi-Info versão 3.5.2 - 2010.
Aspectos Éticos:
Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Nacional de Infectologia Evandro 
Chagas da Fundação Oswaldo Cruz e inscrito na Plataforma Brasil – CAAE 62973116.6.0000.5262. Aprovado pelo parecer número 1.976.852.	Resultados 
Esperados:
1.	Espera-se identificar quais genótipos de T. cruzi (DTUs I a VI), em infecções simples ou mistas, estão presentes na coorte de DC do INI. 
2.	Proporcionar 
maior conhecimento da epidemiologia molecular da infecção humana por T. cruzi no território brasileiro.	Orçamento:	Reagentes para execução dos exames da PCR – R$ 
6.500,00
Material de Custeio (papel, impressão, passagens e diárias) R$ 3.500,00
Este projeto tem financiamento do POP/FIOCRUZ e da Faperj, Jovem Cientista do 
Nosso Estado.	Equipe:	Marco Antonio Prates Nielebock – Odontólogo – Mestre em Patologia – Professor auxiliar III – UNESA – Nova Friburgo – RJ – Pesquisador 
Coordenador: http://lattes.cnpq.br/2709500946478911 	Luiz Henrique Conde Sangenis – Mestre e Doutor em Medicina, Doenças Infecciosas e Parasitárias – 
Tecnologista Pleno – Membro do Laboratório de Pesquisa Clínica em Doença de Chagas – INI / Fiocruz – Pesquisador responsável: 
http://lattes.cnpq.br/0748401434550803
Otacilio da Cruz Moreira, Doutor em Ciências (Química Biológica), desenvolvimento das análises de biologia molecular, 
Laboratório de Biologia Molecular e Doenças Endêmicas, IOC/Fiocruz; lattes: http://lattes.cnpq.br/2479443801106685
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PROJETO: Estudo da prevalência de hiperidrose primária em estudantes de Medicina no Rio de Janeiro

Cronograma:
ATIVIDADES	PERÍODO
Aplicação dos questionários	 Dezembro/2017 - Março/2018
Processamento dos dados	 Abril - Maio/2018
Redação do 
trabalho	Maio/2018
Revisão e redação final	Junho/2018
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução:A hiperidrose primária consiste numa condição clínica caracterizada por sudorese excessiva além das necessidades fisiológicas, localizada predominantemente 
nas regiões palmar, plantar, axilar e craniofacial com potencial para significativo prejuízo sobre a vida dos pacientes. Apesar de seu impacto, os estudos sobre o tema 
apresentam notável foco no tratamento, sendo poucos aqueles dedicados a investigar dados epidemiológicos de prevalência dessa patologia, sobretudo em nosso 
país.
Objetivo primário: quantificar a prevalência de hiperidrose primária em estudantes de Medicina da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e da 
Universidade Estácio de Sá (UNESA), na cidade do Rio de Janeiro.
Objetivos secundários: avaliar o perfil epidemiológico dos portadores de hiperidrose primária e o 
impacto da patologia sobre a qualidade de vida dos mesmos, bem como orientá-los quanto à patologia e suas possíveis formas de tratamento.
Método: o estudo 
observacional transversal se dará pela coleta de dados através de questionário aplicado a todos os alunos do Curso de Medicina da UNIRIO e da UNESA que aceitem 
participar voluntariamente do estudo, visando avaliar a prevalência da hiperidrose e coletar dados epidemiológicos secundários. Será aplicado um questionário 
padronizado com dados preconizados pela International Hyperhidrosis Society e que consistirá na junção do questionário amplamente validado Hyperhidrosis Disease 
Severity Scale (HDSS) com o protocolo de avaliação do paciente com hiperidrose padronizado no Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da 
UNIRIO e o questionário de Horn (2015) para obtenção de dados mais específicos. Os resultados serão analisados posteriormente à finalização da coleta.
Justificativa: 
Pouco se sabe acerca de dados epidemiológicos que contemplam a prevalência da hiperidrose primária no Brasil. Em todo o mundo, esses dados são escassos, 
insuficientes e conflitantes para uma estimativa precisa. Apesar de vários trabalhos científicos publicados anualmente por diversos centros de referência de cirurgia 
torácica, estes apresentam conteúdo fundamentalmente tecnicista sem informações sobre a prevalência da hiperidrose primária. Estas informações mostram-se 
essenciais por ser uma doença que gera graves problemas de caráter psicossocial com alta taxa de isolamento dos pacientes afetados. A partir dos dados coletados neste 
trabalho, outros projetos científicos mais específicos poderão ser desenvolvidos posteriormente.
Resultados Esperados: Almeja-se conhecer as características 
epidemiológicas da hiperidrose entre estudantes de Medicina do Rio de Janeiro, possibilitando uma análise de fatores como prevalência, localização dos sintomas, 
gravidade do quadro, impacto da patologia sobre a vida do paciente, realização de tratamentos anteriores e ocorrência de complicações ou efeitos adversos nos 
tratamentos se aplicável. Acreditamos que os resultados não serão destoantes daqueles obtidos em estudos similares anteriores em outras cidades; mas, justamente pela 
heterogeneidade de resultados de muitos desses estudos, os valores particulares deste serão importantes para compreender melhor as características da hiperidrose na 
cidade do Rio de Janeiro, corroborando para a formação de um panorama mais conclusivo da real importância da patologia na cidade em questão, que acreditamos estar 
bastante subestimada, além de fornecer dados para que se possam sugerir futuramente associações em outros estudos
Viabilidade: Visto a simplicidade do material que 
utilizamos para realização deste estudo, o mesmo foi custeado pela própria equipe pesquisadora, sendo que quaisquer gastos adicionais foram insensíveis
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PROJETO: Voando para longe do ninho: a experiência do aluno que vem de fora do Rio de Janeiro para estudar Medicina

Descrição do Plano de Trabalho
Voando para longe do ninho: a experiência do aluno que vem de fora do Rio de Janeiro para estudar Medicina

1. Introdução 

Jovens estudantes que ingressam no 
ensino superior se encontram em uma fase de transição entre a adolescência e a idade adulta, em que precisam assumir novas responsabilidades, se adaptar a novas 
regras e se adequar a uma rotina acadêmica mais autônoma (Oliveira e Dias, 2014; Pinho, 2016; Meleiro, 1998). Têm, portanto, o desafio de se adaptar à vida 
universitária. Quando há dificuldades nesta adaptação, podem surgir quadros de depressão, angústia e estresse, que podem resultar no abandono do sistema de ensino 
(Gonçalves, 2010; Tanaka et al, 2016; Vizzotto, Jesus e Martins, 2017). 
Para alunos de Medicina, se adaptar à faculdade é uma tarefa ainda mais complexa, por ser um 
curso cujas exigências acadêmicas o tornam um dos mais estressantes (Pinho, 2016). Este estresse é causado principalmente pela quantidade de conteúdo, a dificuldade 
dos exames e as pressões acadêmicas, que levam ao cansaço e à falta de tempo para familiares, amigos e lazer (Tanaka et al, 2016; Furtado, Falcone e Clark, 2003).  Além 
disso, trata-se de uma faculdade em que há o contato com o sofrimento e a morte, o que pode ser fonte de grandes angústias (Bellodi, 2007). As pressões 
experimentadas pelos estudantes de Medicina são de tal ordem que a incidência de suicídios entre eles é superior à verificada em discentes de outros cursos (Milan e 
Arruda, 2008; Meleiro, 1998).

Para diversos estudantes (não apenas de Medicina), o ingresso na faculdade implica na saída da casa dos pais para morar em outra 
cidade, sozinhos ou com colegas.  Nestes casos, além da adaptação à universidade, precisam se adaptar à cidade e a uma nova rotina doméstica sem a ajuda direta dos 
familiares. Apesar dos impactos positivos gerados pela distância dos familiares – tais como amadurecimento, autonomia e aquisição de novas competências – muitos 
alunos experimentam negativamente a saída da casa dos pais (Cervinski e Enricone, 2012; Oliveira e Dias, 2014). Estes jovens frequentemente apresentam homesickness 
(saudade de casa), um estado de estresse que envolve ansiedade e humor depressivo, em que experimentam solidão, saudades e desejo de voltar para casa, o que 
desfavorece sua adaptação à universidade (Pinho, 2016; Gonçalves, 2010).  Há situações extremas, porém não raras, em que as saudades de casa geram sintomas 
psicológicos como ansiedade, depressão, obsessões, fobias, ausências de memória e perturbações no sono (Garrido, 2015; Vizotto, Jesus e Martins, 2017).
Quando há 
uma rede de apoio, jovens que saíram de casa para estudar tendem a ter uma maior adaptação à universidade e um menor sofrimento. Boas relações com os pais, 
envolvendo auxílio emocional e diálogo, são fundamentais para que a transição seja bem-sucedida (Cervinski e Enricone, 2012; Oliveira e Dias, 2014).  Quando residem 
com outros estudantes, estes últimos passam a ser percebidos como irmãos ou parte da família, e se tornam uma importante fonte de apoio para lidar com o 
afastamento (Oliveira e Dias, 2014; Cervinski e Enricone, 2012). As residências universitárias têm, portanto, um papel central na integração e vivência acadêmica destes 
discentes, contribuindo para a ampliação das relações sociais, do sentimento de pertença e da aquisição de estratégias para lidar com situações de crise (Rodrigues et al, 
2012).

A participação das universidades na rede de apoio a estes alunos também é de fundamental importância. Iniciativas que visam ao acolhimento destes 
estudantes, promovendo seu bem estar, favorecem o ajuste psicológico e a adaptação à universidade (Ferraz et al, 2012; Oliveira e Dias, 2014). O apoio institucional pode 
se dar também no contexto das residências universitárias, através de um trabalho de auxílio e capacitação dos próprios estudantes “veteranos” para que sejam mais 
capazes de acolher colegas “calouros” (Gonçalves, 2010), gerando espaços de diálogos que tendem a aumentar a autoestima, promover a integração entre estudantes e a 
adaptação à nova realidade (Ferraz et al, 2012).

Nem sempre, porém, estes estudantes contam com uma rede de apoio suficiente, assim como nem sempre são capazes 
de pedir ajuda quando necessitam.  Em muitos casos, quando não são ajudados, as dificuldades acabam gerando inadaptação, desempenho acadêmico fraco, sofrimento 
psíquico e dificuldades em lidar com o insucesso (Ferraz e Pereira, 2002). Para parte destes alunos, a “solução” encontrada é a evasão do curso (Gonçalves, 2010; Porta-
Nova, 2012; Pinho, 2016). 

2. Objetivos

Se adaptar ao ensino superior é uma tarefa complexa para qualquer jovem, porém o curso de Medicina requer ainda mais do 
estudante, já que seu alto grau de exigências se torna, frequentemente, uma fonte de estresse e angústias. Estes últimos podem ser ainda mais fortes quando o 
estudante, além de ter que se adaptar à faculdade, precisa lidar com a mudança de cidade e o afastamento da família. 

No curso de Medicina da UNESA (Campus João 
Uchôa), são numerosos os alunos oriundos de outras cidades.  Em um questionário informal respondido, em 2016, por duas turmas de uma disciplina do primeiro 
período, 58% dos respondentes vinham de outra cidade, estando a maioria no Rio sem a família. Resultados preliminares e ainda não publicados da pesquisa conduzida, 
em 2017, pela autora deste projeto, com alunos do primeiro período de Medicina, apontam para relevância do tema. Embora a pesquisa tenha foco nas percepções e 
expectativas dos alunos sobre a faculdade, as dificuldades inerentes à mudança de cidade surgiram em diferentes depoimentos. Uma aluna que veio do nordeste, por 
exemplo, afirmou: “É bem complicado, porque surgem vários problemas numa mudança, e aí às vezes dá uma desanimada”.  Outro, que veio do norte, quando 
perguntado sobre a maior dificuldade que encontrava na faculdade, respondeu: “A distância, porque eu tenho que escolher ou minha família ou a faculdade, então essa 
distância é o pior”. Um terceiro aluno, oriundo do sul do Brasil, deixa clara a importância da rede de apoio para sua adaptação à universidade e à cidade: “Acho que 
conheci um pessoal que também veio de longe, que também precisava de, que também não tinha ninguém, então a gente acabou se apegando muito e viraram minha 
família hoje”.		A presente pesquisa tem o objetivo de conhecer profundamente as experiências dos alunos que vieram sem suas famílias para o Rio de Janeiro, para 
cursar Medicina na UNESA, e hoje vivem sozinhos ou com colegas. Este objetivo pode ser subdividido nos seguintes objetivos específicos:

- Identificar aspectos positivos 
e dificuldades decorrentes da mudança;
- Identificar o grau de saudades de casa experimentado, e em que medida ele interfere na vida acadêmica e psíquica do 
estudante;
- Conhecer as percepções sobre o acolhimento oferecido pela UNESA ao aluno que vem de fora;
- Perceber se os alunos se sentiam preparados para a vida 
universitária sem a família, em outra cidade;
- Identificar se pretendem continuar no curso ou se planejam se transferir para outras cidades.

3. Metodologia

A 
pesquisa qualitativa seguirá as diretrizes do Método de Explicitação do Discurso Subjacente, o MEDS (Nicolaci-da-Costa, 2007), que visa analisar em profundidade os 
depoimentos dos sujeitos, tornando visíveis conteúdos inconscientes que estão por trás de seu discurso racional.

3.1. Participantes

Participarão da pesquisa alunos de 
diferentes períodos do curso de graduação em Medicina da UNESA (Campus João Uchôa), que tenham deixado suas cidades de origem, sem suas famílias, para estudar no 
Rio de Janeiro, residindo sozinhos ou com colegas.  O recrutamento será realizado através da divulgação da pesquisa em diferentes disciplinas, e a participação será 
voluntária e desvinculada de qualquer benefício acadêmico.

3.2. Coleta de dados

Os dados serão coletados por meio de entrevistas individuais que, seguindo a 
orientação do MEDS, deverão se assemelhar a conversas informais, em que os entrevistados se sintam à vontade para se expressar de forma livre e espontânea. O local 
da entrevista será previamente acordado com os sujeitos e a conversa será gravada, mediante consentimento do entrevistado.

3.2.1. Roteiro de entrevistas

Ainda de 
acordo com o MEDS, o roteiro será composto por itens que gerarão perguntas formuladas durante a entrevista. O uso de itens, e não de perguntas, visam ao 
favorecimento de uma conversa natural, que mais se assemelhe a um diálogo do que a uma entrevista formal, e a leitura de perguntas prejudicaria o clima de 
naturalidade que a entrevista deve ter. A ordem das perguntas poderá variar de acordo com a entrevista, já que pretende-se seguir o fluxo de raciocínio do entrevistado, 
porém todos os itens serão abordados em todas as entrevistas (Nicolaci-da-Costa, 2007). 

Os itens que deverão constar no roteiro de entrevistas inicial são os 
seguintes:
A vida acadêmica: a escolha da Medicina; o que mais gosta/menos gosta na faculdade; dificuldades enfrentadas; adaptação à universidade.

A mudança para 
o Rio de Janeiro: razões para a mudança; expectativas sobre a mudança; reações próprias e da família; planejamento da mudança; auxílio durante a transição; preparo 
para morar sem a família.

A vida no Rio de Janeiro: a residência atual; a escolha de morar sozinho ou com colegas; o cotidiano da casa; tarefas domésticas; maiores 
dificuldades e benefícios; vida acadêmica x vida doméstica; expectativas para o futuro.

Família e cidade natal: saudades da família; voltas para casa; cotidiano sem 
família; do que mais sente falta; como lida com a ausência da família; expectativas de retorno. 

Rede de apoio: com quem conta no Rio de Janeiro; o que faz quando tem 
problemas; rede de apoio na transição entre ensino médio e universidade; apoio oferecido pela universidade.

3.3. Análise dos dados

Conforme preconiza o MEDS 
(Nicolaci-da-Costa, 2007), os dados serão analisados em duas etapas: a primeira, “inter-participantes”, quando as respostas dos entrevistados serão comparadas em 
busca de elementos comuns, que fornecerão uma visão geral dos discursos; e a segunda, “intra-participante”, em que o discurso de cada sujeito será analisado 
individualmente, em busca de contradições ou inconsistências que, quando identificadas, levarão de volta à análise inter-participantes, para verificar se estão presentes 
nos outros discursos.  

4. Resultados esperados

Como vimos anteriormente, a dificuldade na adaptação do aluno pode chegar a tal ponto que ele opte por abandonar 
a universidade. É interessante notar que, em um levantamento feito pelo INEP entre 2001 e 2005 (Filho et al, 2007), o curso de Medicina surgiu como o que tem a menor 
taxa de evasão do Brasil (apenas 4%). Um levantamento informal sobre evasão ao curso de Medicina da UNESA (feito pela proponente deste projeto) constatou que, dos 
113 alunos que iniciaram o curso no primeiro semestre de 2016, 18 haviam evadido no segundo semestre de 2017. Destes, 14 haviam se transferido para universidades 
em suas cidades ou cidades vizinhas a elas. Apesar da pouca precisão deste resultado (por ser fruto de um levantamento informal), a taxa de evasão de 12,38% chama a 
atenção por ser muito superior à encontrada pelo INEP em relação aos cursos de Medicina. 

Os resultados obtidos através desta pesquisa poderão fornecer subsídios 
para que UNESA seja capaz de auxiliar de forma mais eficaz o estudante de Medicina que está longe de sua família, favorecendo sua adaptação, seu bem-estar 
psicológico, o que tende a colaborar para seu desempenho acadêmico e para a redução da evasão ao curso.

5. Viabilidade técnica e econômica

O desenvolvimento 
desta pesquisa dispensa a aquisição de qualquer equipamento, prescindindo apenas de infraestrutura básica já existente na UNESA ou pertencente à pesquisadora.  O 
projeto tem o potencial de gerar retorno para a UNESA, pois o acolhimento do estudante e sua integração à universidade e à cidade tenderão a reduzir as saudades de 
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Cronograma:
Etapa 1: Levantamento de estudos recentes sobre o tema e de dados da UNESA sobre alunos oriundos de outras cidades – Fevereiro/março 2018.		Etapa 2: Elaboração e 
aplicação do roteiro-piloto – Abril 2018.		Etapa 3: Elaboração e aplicação do roteiro definitivo  – Maio/junho  2018.		Etapa 4: Análise preliminar dos resultados obtidos. 
Elaboração do primeiro artigo a ser submetido à publicação externa – Julho/agosto 2018.		Etapa 5: Análise aprofundada de resultados, de acordo com o MEDS - 
Setembro/outubro 2018.		Etapa 6: Redação resultados mais relevantes obtidos na pesquisa – Novembro 2018.		Etapa 7: Elaboração de artigo a ser submetido para 
publicação externa – Dezembro 2018/janeiro 2019.	

casa e, consequentemente, poderão diminuir as evasões por transferência.

PESQUISADOR(A): Mildred Ferreira Medeiros
Plano de trabalho vinculado ao curso: Enfermagem e Odontologia

@: mferm23@gmail.com

PROJETO: Avaliação dos efeitos deletérios fetais das infecções maternas por toxoplasmose e por esporotricose.

Cronograma:
Identificação da Etapa	Início (dd/mm/aaaa)	Término (dd/mm/aaaa)
.  Início do levantamento bibliográfico com os descritores selecionados para 
toxoplasmose.	Período:01/02/2018	a 01/03/2018
.  Análise dos textos selecionados sobre toxoplasmose. Período: 01/03/2018  a  01/05/2018
.  Submissão de projeto á 
FAPERJ – APQ.Período: 01/03/2018  a  01/05/2018	.  Submissão de resumo para seminário de pesquisa e congresso científico.		Período: 01/03/2018  a  01/05/2018	. 
Início do levantamento bibliográfico com os descritores selecionados para toxoplasmose.Período: 01/05/2018	a 01/08/2018
. Redação de artigos científicos e submissão 
para revistas científicas indexadas.
	Período: 01/05/2018	a 01/08/2018
.  Análise dos textos selecionados sobre esporotricose. Período:01/09/2018	a  30/12/2018
. 
Redação de artigo científicos sobre na temática esporotricose e submissão para revista científica indexada. Período:01/09/2018	a  30/12/2018
. Redação de artigos 
científicos e submissão para revistas científicas indexadas.	Período: 01/09/2018	a  30/12/2018
. Elaboração do plano de trabalho para 2019 - análise do conhecimento 
de uma amostra populacional sobre os efeitos deletérios fetais da esporotricose e toxoplasmose. Período: 01/09/2018	a  30/12/2018

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
A toxoplasmose é uma zoonose de distribuição universal e de grande prevalência entre os seres humanos, com prevalência variável regionalmente, sendo sua 
ocorrência mais comum em países tropicais e subtropicais (Remington, 2011). O índice de infecção está relacionado a hábitos alimentares, hábitos higiênicos, população 
de gatos, pombos e climas quentes. Estima-se que nascem 1 a 10 crianças infectadas pelo Toxoplasma gondii para cada 10.000 nativivos em todo mundo. O risco de 
transmissão materno fetal é em torno de 40% e aumenta com o avançar da gravidez; contudo o grau de comprometimento do concepto é maior no inicio da gestação. 
(Remington, 2011; Fortunov, 2008). As infecções perinatais afetam 0,5 a 2,5% de todos os nascimentos e constituem um grande  problema de saúde pública pela elevada 
morbi-mortalidade. Infecções neste período não são de fácil diagnóstico, pois mesmo na gestante cursam oligossintomáticas, passando despercebidas; no recém nascido 
(RN) a grande maioria é assintomática, com surgimento tardio de manifestações clinicas ou até mesmo de suas seqüelas. Os exames sorológicos mais disponíveis para o 
concepto, nem sempre são contribuitórios devido a transferência de anticorpos maternos da classe IgG, daí a necessidade de uma boa anamnese materna, com enfoque 
na sua história social, exame clinico acurado do RN e avaliação laboratorial do binômio. No Brasil, a triagem pré-natal é feita em alguns estados de modo mais organizado, 
entretanto num país com diferenças culturais, sócio demográficas e econômicas, esta ações nem sempre conseguem ser uniformes. Temos regiões de alta prevalência 
(soro prevalência igual ou superior a 40% em mulheres de idade fértil) e temos regiões com taxas bem reduzidas. (Lopes et al., 2011; Petersen, 2007).
Outra zoonose de 
prevalência crescente no Brasil é a  esporotricose, uma micose cutânea ou subcutânea, de evolução subaguda ou crônica, causada pelo fungo dimórfico Sporothrix 
schenckii que vive no solo em associação com restos vegetais, que acomete o homem e várias espécies de animais (incluindo gatos e cachorros). Com frequência as lesões 
ocorrem nas regiões cefálicas e do esqueleto apendicular (membros torácicos, patas) e, de forma menos usual, nos membros pélvicos e no tronco. Como formas clínicas 
da esporotricose dentre as inú- meras proposituras classificatórias, consideram-se a cutânea (cutâneo linfática, cutâneo localizada, cutâneo disseminada) e a 
extracutânea, tal como se verá adiante.
O presente estudo objetiva identificar quais são os efeitos da toxoplasmose na região orofacial do recém-nato e quais são os 
possíveis efeitos deletérios na gestação da ocorrência de esporotricose na gestante e do seu tratamento. O estudo se justifica pela grande população de gatos 
domesticados convivendo com famílias inteiras, e o aumento da população de pombos e outras aves em ambientes residenciais, comerciais e áreas de lazer, não havendo 
aparente cuidado para proteção da pele e das s vias respiratórias da população contra a inalação de ar com poeira de ambientes com fezes de gato ou de pombos 
(principal via de infecção do ser humano para a Toxoplasmose).

Metodologia 
Para o presente estudo, optou-se por uma abordagem metodológica qualitativa e 
descritiva, a ser realizada através de levantamento bibliográfico. Para a obtenção dos dados, serão utilizados os seguintes critérios de inclusão: pesquisa avançada com 
base nos seguintes descritores em saúde: toxoplasmose congênita; esporotricose; gravidez; complicações na gravidez; malformações congênitas; efeitos tardios da 
exposição pré-natal; terapêutica; publicações online durante o período entre os anos de entre 1997 a 2017 como recorte temporal; artigos científicos completos e livros 
disponíveis nas seguintes bases de dados científicos online: Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Técnica 
Científica da América Latina e Caribe (LILACs), acessadas através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 
Após a coleta das produções científicas será realizada a leitura dos 
títulos e dos resumos, sendo analisados quanto aos aspectos qualitativos. Após a realização da leitura exploratória e seleção dos materiais de acordo com os critérios pré-
estabelecidos, ocorrerá a leitura analítica das obras selecionadas para organização e a sintetização em eixos temáticos visando a fixação das ideias essenciais para a 
solução do problema da pesquisa. 
Após a leitura interpretativa dos textos selecionados, haverá ampliação da busca de dados com o ajuste do problema da pesquisa a 
possíveis soluções evidenciadas na busca bibliográfica. Feita a leitura interpretativa, se iniciará a realização de apontamentos que se refiram a anotações que 
consideravam o problema da pesquisa, ressalvando as ideias principais e dados fundamentais para construção do saber sobre o tema e fundamentado. 

Viabilidade 
econômica
	O presente projeto possui excelente viabilidade econômica, pois serão utilizados recursos já disponíveis para coleta e análise de dados. 
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PESQUISADOR(A): Nelma De Mello Cabral
Plano de trabalho vinculado ao curso: Psicologia

@: nelma.cabral55@gmail.com

PROJETO: Corpos e gêneros: interrogações da filosofia à psicanálise  

Cronograma:
Cronograma do Projeto de Pesquisa Produtividade 2018 	Fevereiro – Pesquisa bibliográfica de livros e artigos da filosofia e das ciências sociais que abordam os problemas 
de gênero realizando uma crítica ao diagnóstico de psicose ou perversão pelo discurso psicanalítico. Delimitação da amostragem textual a ser utilizada no 

Descrição do Plano de Trabalho
Projeto de Pesquisa 2018
Transexualidades e Psicanálise
O que as transexualidades têm a dizer a psicanálise e aos psicanalistas? 
O projeto de pesquisa produtividade, 
aqui delineado, advém de questões culturais, clínicas e teóricas colocadas à psicanálise pelas experiências dos sujeitos trans. As questões são muitas e complexas. Em 
relação às intervenções no corpo fabricando ou inventando um outro corpo que escapa a divisão binária masculino-feminino tal como concebida pela matriz 
heterossexual, já que muitos trans não buscam uma adequação biológica completa. Em relação às orientações sexuais, pois um trans homem não tem necessariamente 
como orientação sexual uma mulher ou uma trans mulher e, o contrário, uma trans mulher não busca necessariamente como parceiro sexual um homem ou um trans 
homem. Em relação ao uso do nome social na carteira de identidade e profissional e outras questões. A disciplina Tópicos Especiais em Prevenção e Promoção da Saúde I 
do Curso de Psicologia da UNESA oferecida no campus João Uchôa em 2015.2 e em 2016.2 com ementa de autoria do professor, que teve por tema Corpos, gêneros e 
sexualidades, mostrou a necessidade de pesquisar o assunto, o que resultou na elaboração do projeto PIBIC UNESA, de mesmo tema e com plano de trabalho Corpos e 
sexuações: interrogações da antropologia à psicanálise, desenvolvido pela aluna Ana Clara Landeira Rodrigues Barbosa Silva, no período de agosto de 2016 a julho de 
2017, mostrou a relevância em continuar pesquisando o assunto, dado as inúmeras questões que vêm colocando aos diversos campos de conhecimento, especificamente 
as teorizações psicanalíticas. Foi ministrado em 2016.1, 2016.2 e em 2017.1 o curso Corpos, Gêneros e Sexualidades no EBEP (Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos) 
cuja ementa era uma abordagem do tema dos gregos até a atualidade. Concomitante a orientação do trabalho de iniciação científica, a pesquisa produtividade Ódio e 
sexualidade, ainda em desenvolvimento, teve como um de seus desdobramentos o ódio ao feminino e aos trans. Importante observar que o feminino aqui não se 
restringe aos estereótipos do sexo feminino, mas a uma noção de feminino que não se regula pela lógica fálica. E possibilitou, além disso, a formulação da hipótese de 
que o ódio ao trans, independente se trans homem ou trans mulher, advém de signos do feminino. Hipótese a ser demonstrada em artigo em andamento. A possibilidade 
de diálogo constante entre o trabalho de orientação e o de pesquisa produtividade possibilitou alguns resultados sobre as transexualidades e os corpos trans, parte deles 
apresentados oralmente no 13º Congresso Mundos de Mulheres (MM) e Fazendo Gênero 11, realizado em Florianópolis, na UFSC (Universidade Federal de Santa 
Catarina), 31 de julho, sob o título Sujeito e abjeto em questão na psicanálise e outra parte em Direitos Civis e População LGBT no IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V 
Jornada Científica da UNESA, realizado em 21 de outubro no Rio de Janeiro. Este último trabalho foi produzido junto com a aluna de iniciação científica do PIBIC UNESA. O 
inventário realizado sobre a questão trans na filosofia política, na sociologia, na antropologia e na psicanálise possibilitou inferir que o sexo biológico não limita o gênero, 
que o corpo não é um dado a priori, natural, assim como as diversas formas de sexuações. Pode-se inferir ainda que as relações entre sexo e gênero não são a-históricas e 
nem independentes do contexto cultural e político, mas estão inseridas em uma biopolítica em que o poder e o saber sobre a vida se organizam tendo como referência 
desde a modernidade a matriz heterossexual, o que vem acarretando vários problemas de gênero. Pode-se constatar pelos dados analisados de algumas narrativas trans 
publicadas e de um inventário colhido nas redes sociais que o ódio em relação aos transexuais e travestis, que tais seres não são considerados como sujeitos, mas como 
seres abjetos, ininteligíveis, exteriores a uma cultura de matriz heterossexual. E se o discurso médico, o/a transexual é considerado(a)  portador(a) de uma patologia no 
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais -  transtorno de identidade no DSMIV e disforia de gênero no DSM V - os discursos filosóficos políticos, 
antropológicos e sociológicos vêm analisando a  ideologia de gênero presente nesses manuais,  investigando a que relação de poder-saber essas ideologias servem e 
produzindo subsídios teóricos a partir das experiências da população trans para o fim do diagnóstico de gênero. Após uma breve incursão nas teorizações psicanalíticas 
sobre o sujeito trans, realizou-se um mapeamento das teorizações que consideram tratar-se de distúrbio egóico, outras de psicose e outras de perversão social. Constatou-
se que estas teorizações concebem o transexual a partir do dispositivo da diferença sexual e do modelo do Édipo como operador da estrutural. Neste sentido, esta 
psicanálise, que não admite alterações no dispositivo da diferença sexual para abordar as sexualidades disruptivas e as construções de gêneros considerados não 
inteligíveis, se insere na biopolítica contemporânea que incide sobre a vida dos sujeitos a partir da matriz heterossexual. Constatou-se que há uma psicanálise 
problematizando a relação corpo e psíquico a partir das interrogações realizadas pelas transexualidades aos seus pressupostos teóricos e clínicos. A questão que se 
propõe, dado a relevância e atualidade do tema, é a partir da análise de algumas narrativas trans publicadas em livros, nas mídias e nas pesquisas sociológicas é 
demostrar que nem todos os transexuais têm um distúrbio egóico, narcísico, psicótico ou perverso. Pergunta-se se as noções freudianas de sexualidade perverso-
polimorfa e de feminilidade originária tal como encontramos no final do discurso freudiano, comum a todos os seres, e não restrita à mulher apenas, não possibilitaria 
uma crítica à primazia dada ao Édipo como organizador estrutural e, além disso, pensar as transexualidades independentes da inscrição numa estrutura específica, 
neurótica, psicótica ou perversa. A mesma indagação se faz para a teorização lacaniana sobre os modos de sexuação. Com estes questionamentos é que este projeto de 
pesquisa se apresenta. Considera-se necessário mapear formulações e argumentações no discurso psicanalítico que possibilitem com as narrativas trans encontrar 
respostas para as questões que o fenômeno trans nos coloca, independente de sua inscrição numa estrutura específica. 

Objetivos 
Com a pretensão de colocar a ética 
que orienta a prática psicanalítica na berlinda, especificamente sua teorização sobre o Édipo e sua abordagem do gênero, da sexualidade e do corpo, toma-se como 
critério para o desenvolvimento deste projeto, a liberdade para lidar com vivências de gênero e de sexo, assim como as experiências com o corpo que resistem aos 
discursos médicos, jurídicos, psicanalíticos e objetiva-se:
- Elaborar uma genealogia do Édipo, problematizando sua inserção na biopolítica moderna e na biopolítica 
contemporânea.
- Elaborar um glossário sobre gêneros e sexualidades. 
- Inventariar a problematização de gênero e da lógica falocêntrica no campo da filosofia, da 
sociologia e da psicanálise. 
- Concluir a organização de um livro com a pesquisadora Dra. Paula Gaudenzi da Fiocruz contendo artigos de pesquisadores de várias 
instituições a ser submetido à Editora Fiocruz com o título A (des)ordem do sexual: identidades trans no diálogo entre Psicanálise e Gênero 
- Realizar um mapeamento 
no discurso freudiano da noção de sexualidade perverso-polimorfa e de feminilidade, no discurso lacaniano dos modos de sexuações e analisar a potencialidade dessas 
noções para fornecer uma inteligibilidade aos sujeitos trans fora do domínio da patologização.
- Contribuir para a pesquisa sobre as transexualidades em psicanálise e 
abrir novas possibilidades de compreensão sobre a experiência trans.

Metodologia e etapas
Duas condições orientaram as estratégias metodológicas, a complexidade 
das questões colocadas pelos transexuais aos diversos campos de conhecimento demandando que tais questões sejam pensadas e problematizadas com o recurso a 
interdisciplinaridade e a delimitação da modernidade como ponto de partida desta pesquisa, pois foi neste período que o dispositivo da diferença sexual e da matriz 
heterossexual foi criado. O desenvolvimento da pesquisa obedecerá as seguintes estratégias: pesquisa bibliográfica nos campos das ciências sociais e da filosofia de livros 
e artigos que realizam uma crítica à psicanálise por considera-la uma pratica heteronormativa. Realização de um trabalho de leitura e análise de material delimitado na 
pesquisa. Utilizando o método genealógico, desenvolvido por Foucault, estabelecer uma análise sobre a relação entre gêneros, sexualidades e modos de sexuação. 
Levantamento de biografias trans publicadas em livros ou na mídia narrando experiências dos sujeitos trans e o processo de transexualização. Pesquisa de uma 
bibliografia psicanalítica de livros e artigos do Scielo que possibilitem uma análise metapsicológica dos modos de subjetivação, sem a primazia do Édipo como organizador 
estrutural, e das transexualidades, sem inscrevê-las numa estrutura psicótica ou perversa. Importante observar que a análise metapsicológica é fundamental na 
articulação entre teoria e clínica e esta forma de procedimento deve-se a um objeto de estudo cuja natureza não se conforma às exigências dos procedimentos científicos 
reprodutíveis. Conceitos como inconsciente, pulsão, recalque exigem outro modo de investigação diferente de uma pesquisa objetiva, experimental e de observação. A 
imprevisibilidade do inconsciente e a indeterminação e incerteza da dinâmica e da economia pulsional evidenciam, por um lado, a dimensão de risco na construção 
teórica da psicanálise, devido à arbitrariedade da interpretação e, por outro lado, a relação transferencial com os autores e textos pesquisados. A seguir, será realizado 
um mapeamento e extração de fragmentos de narrativas, de conceitos e proposições que permitam avançar na construção de uma compreensão do fenômeno trans 
independente da patologização ou de uma leitura estrutural.

Resultados esperados
Espera-se com o desenvolvimento da pesquisa elaborar respostas às 
problematizações levantadas neste projeto em relação ao Édipo e aos modos de subjetivação, o que leva a inscrição dos trans num quadro diagnóstico. Com a 
organização do livro, espera-se contribuir para um avanço sobre o tema com outros campos de saberes. No campo psicanalítico, a expectativa é de propor 
transformações na prática de modo que esta acolha as sexualidades e gêneros considerados não inteligíveis pela biopolítica contemporânea, sem inscrevê-los no 
diagnóstico de distúrbio egóico, psicose ou outro. Através da participação em eventos científicos na UNESA e fora, espera-se contribuir para o avanço da pesquisa no 
Brasil no campo da psicanálise, apresentando os resultados esperados para discussão na comunidade científica, seja pela via da comunicação oral, seja pela via de artigos 
a serem submetidos a revistas da área.

Viabilidade econômico-financeira
As despesas do projeto serão com livros, impressões de artigos colhidos na internet e viagens 
para apresentação de trabalhos em eventos afins.

                                                                                             4 de novembro de 
2017
                                                                                                             Nelma Cabral
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desenvolvimento da pesquisa. Organização do livro A (des)ordem do sexual: identidades trans no diálogo entre Psicanálise e Gênero com a pesquisadora Dra. Paula 
Gaudenzi da Fiocruz. Orientação da aluna Natalia de Oliveira com bolsa de iniciação científica pela Faperj.	Março – Formação de um embasamento teórico, através do 
trabalho de leitura, reflexão e análise dos textos filosóficos e sociológicos sobre as transexualidades, mapeando as críticas à primazia dada pela psicanálise ao Édipo e à 
lógica falocêntrica. Organização do livro A (des)ordem do sexual: identidades trans no diálogo entre Psicanálise e Gênero com a pesquisadora Dra. Paula Gaudenzi da 
Fiocruz. Elaboração de um projeto de iniciação científica sobre o assunto a ser submetido à FAPERJ. Orientação da aluna Natalia de Oliveira com bolsa de iniciação 
científica pela Faperj.
Abril - Produção de uma genealogia articulando poder e saber, a partir da invenção do dispositivo da diferença sexual. Redação de um artigo, 
conforme exigência da editora Fiocruz, apresentando a coletânea de textos do livro, contextualizando-os no âmbito dos debates científicos sobre o tema e com uma 
análise substantiva do objeto do livro. Orientação da aluna Natalia de Oliveira com bolsa de iniciação científica pela Faperj.	Maio – Produção de resumos para 
apresentação em eventos científicos visando o aprofundamento e debate das questões trabalhadas e discussão dos resultados obtidos sobre nestes eventos. Produção de 
resumo para o X Seminário de Pesquisa da Estácio. Finalização e submissão do livro à Editora Fiocruz. Orientação da aluna Natalia de Oliveira para produção de resumos 
visando eventos científicos, inclusive o X Seminário da Estácio e VI Jornada de Iniciação Científica da UNESA.	Junho – Levantamento de biografias trans publicadas em 
livros ou na mídia narrando a experiência de transexualização. Pesquisa de uma bibliografia psicanalítica de livros e artigos do Scielo que possibilitem pensar 
metapsicologicamente os modos de subjetivação, sem a primazia do Édipo como organizador estrutural, e as transexualidades, sem inscrevê-las numa estrutura psicótica 
ou perversa. Orientação da aluna Natalia de Oliveira com bolsa de iniciação científica pela Faperj.
Julho - Início da redação de um artigo a ser submetido à Revista 
Psicologia em Estudo, da Universidade Estadual de Maringá. Levantamento das normas da revista. Esquema do artigo, delimitação do escopo do artigo e sub temas. 
Avaliação da bibliografia a ser utilizada. Orientação para elaboração do relatório técnico de conclusão da pesquisa de iniciação científica pela Faperj da aluna Natália de 
Oliveira.	Agosto – Desenvolvimento de trabalho para apresentação oral na Semana da Psicologia da UNESA, campus João Uchôa. Finalização do artigo. Encontro com 
pesquisadores de outras universidades discutindo as ideias e reflexões desenvolvidas e avaliação das mesmas.	Setembro – Elaboração de um glossário de termos 
psicanalíticos e não psicanalíticos sobre a transexualidades contextualizando-os. 	Outubro – Apresentação de trabalho no IX Seminário de Pesquisa da Estácio e em 
eventos científicos visando o aprofundamento e discussão dos resultados obtidos. Levantamento de revistas e periódicos nacionais e internacionais e definição de uma 
revista ou periódico para submissão de artigo. 
Novembro - Mapeamento e extração de fragmentos de narrativas trans, conceitos e proposições que permitam elaborar 
respostas às problematizações levantadas na pesquisa e sustentar uma articulação entre o fenômeno transexual e a teoria psicanalítica. 
Dezembro - Início da redação do 
segundo artigo a ser submetido para publicação à revista definida em outubro. Esquema do artigo, delimitação do escopo do artigo e sub temas. Avaliação da bibliografia 
a ser utilizada. Encontro com pesquisadores de outras universidades discutindo as ideias e reflexões desenvolvidas e avaliação das mesmas.	Janeiro – Finalização do artigo 
a ser submetido para publicação e elaboração do relatório do trabalho de pesquisa realizado.





PESQUISADOR(A): Rachel Fontes Baptista
Plano de trabalho vinculado ao curso: Serviço Social

@: rachelbta@gmail.com

PROJETO: Crianças em acolhimento familiar: perspectivas da reintegração. 

Cronograma:
Estabelecimento  de parcerias [janeiro a março]
Revisão bibliográfica [janeiro a novembro]
Elaboração dos Instrumentos de pesquisa [janeiro a março]
coleta de dados 
[abril a julho]
organização dos dados [julho a setembro]
análise dos dados [setembro a outubro]
produção de relatório [março 2017 a janeiro 2018]
produção de 
artigos [junho e dezembro]
devolução da pesquisa [outubro a dezembro]

Descrição do Plano de Trabalho
Plano de trabalho

Método
1.Procedimentos metodológicos
Esta pesquisa tem como base o acúmulo de conhecimento sobre a temática em questão além do 
entendimento sobre a necessidade de aprofundamento teórico a respeito do assunto em questão. Neste sentido, A pesquisa bibliográfica pretende constituir um olhar 
minucioso e crítico, confrontando diferentes aspectos relevantes para a discussão e será focada em literaturas nacionais e internacionais. A maior parte da consulta deste 
trabalho irá contemplar artigos científicos e capítulos de livros por meio das bases de dados Scopus PsycLIT e Scielo com as palavras-chaves: foster care, reunification e 
reintegration . Este estudo está focado na reintegração familiar de crianças em famílias acolhedoras.
O estudo adotará o desenho de metodologia qualitativa e irá 
trabalhar com conteúdos surgidos a partir das categorias reunificação e reintegração. A amostra será composta por seis respondentes a uma entrevista semiestruturada, 
aplicando-se às falas a proposta de análise de conteúdo em três etapas a saber: pré-análise, exploração e inferência dos resultados (BARDIN, 2011). 
         
Inserção no 
campo de estudo
Existe uma parceria estabelecida com profissionais atuantes no município eleito e os mesmos serão escolhidos de de acordo com sua disponibilidade e 
desejo de participar da pesquisa. Serão marcados dias e horários para as entrevistas as quais realizar-se-ão em local reservado. Caso necessário será agendado mais de 
um encontro.

Cuidados éticos 
Os preceitos éticos vigentes no Brasil serão respeitados e o projeto de pesquisa previamente submetido à Plataforma Brasil e ao Comitê 
de Ética da Universidade Estácio de Sá (UNESA) contando com um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) a ser apreciado antes da concordância dos 
participantes em responder ao questionário. As entrevistas serão gravadas, transcritas e posteriormente descartadas. Será preservado o anonimato dos entrevistados em 
razão da ética profissional e os mesmos serão caracterizados como T1, T2, T3, T4, T5 e T6.  
A pesquisa apresenta risco mínimo e está baseada na resolução 466 de 12 de 
dezembro de 2012 que aprova diretrizes e normas regulamentadoras para pesquisas envolvendo seres humanos.
	
       1.2 - Limpeza e Ordenação dos Dados dos 
Participantes
Os dados chegarão por meio de gravações posteriormente transcritas suprimindo-se os nomes dos entrevistados, assim como, a região das entrevistas. 
Serão categorizadas e analisadas as respostas preservando, ao máximo, as falas originais dos respondentes dentro de um padrão razoável de entendimento para os 
futuros leitores. 	1.3	– Análise dos Dados	Análise de dados será respaldada na técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). Tomando como base os 
depoimentos, será realizada uma primeira classificação do conteúdo. A partir daí categorizadas as informações relacionando as narrativas de acordo com sua similaridade. 
Os eixos temáticos iniciais serão complementados a posteriori de acordo com a emergência de novos conteúdos relevantes para a pesquisa. Conteúdos exclusivos 
poderão ser encontrados nesse tipo de análise já que, em geral, muitas questões se sobrepõem. 
A interpretação e discussão dos resultados será dada de forma crítica no 
sentido de compreender o que o entrevistado está comunicando. O ponto de partida será o conteúdo manifesto sobre o qual irão ser produzidas suposições subliminares 
acerca das mensagens. Os dados coletados serão discutidos com o auxílio do aporte teórico estudado na revisão bibliográfica. Será respeitado o contexto histórico e social 
da construção do conteúdo e realizada a síntese, integração e discussão dos elementos da análise estabelecendo uma relação entre o todo e suas partes por meio de um 
texto dissertativo.

Resultados esperados
1.	Compreender o processo de reintegração familiar em sua totalidade diferenciando suas etapas.
2.	Visualizar as 
alternativas de projeto de vida quando as crianças não podem ser reintegradas.
3.	Subsidiar políticas públicas voltadas para a temática em questão com recursos de 
pesquisa fundamentados cientificamente.

Viabilidade técnica e econômica 
A pesquisa conta com risco mínimo sendo viável em sua totalidade.

Metas 
1.	Escrever 
dois artigos relacionados à temática no ano de 2018.
2.	Apresentar resultados preliminares da investigação no seminário de pesquisa da Estácio no final de 
2018.
3.	Fazer a devolução da pesquisa para os envolvidos no campo de estudo em 2019.
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PESQUISADOR(A): Rafael Reis Da Luz
Plano de trabalho vinculado ao curso: Psicologia

@: rafaelreisdaluz@gmail.com

PROJETO: Mapeamento de processos em Psicologia social comunitária na região serrana do Rio de Janeiro

Cronograma:
•	Fevereiro/2018: Levantamento e análise bibliográfica;	•	Março/2018: Mapeamento e contato com as políticas, ações, serviços, equipamentos, instituições e demais 
iniciativas públicas e privadas que oferecem serviços psicológicos para grupos, comunidades, territórios e coletivos; envio do Relatório de Acompanhamento das 
Atividades de Pesquisa;	•	Abril/2018: Elaboração e aplicação da entrevista piloto; envio do Relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa;	•	Maio/2018: 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
A Psicologia comunitária é um campo de pesquisa e intervenção em Psicologia social, voltada para a transformação social mediante a politização das práticas 
psicológicas (CAMPOS, 2014).
Em meados da década de 1960, os países latino-americanos eram governados por regimes ditatoriais e no cenário global ocorria a 
emergência do neoliberalismo, com a consequente retração do Estado social e aprofundamento das desigualdades sociais. Tal contexto levou a um questionamento da 
prática psicológica de influência marcadamente norte-americana, que, por tratar-se de uma psicologia individualista, adaptacionista e assistencialista, estaria a serviço de 
interesses de dominação (BOCK et al., 2007; TADA, 2010).
Tais críticas à psicologia social da época também foram influenciadas por amplas transformações em nível 
epistemológico no Ocidente, proporcionadas pela crise da ciência positivista, especialmente o conceito de neutralidade, e pelas reflexões sobre a constituição sócio-
histórico-cultural da subjetividade. Tais transformações influenciaram e criaram novos saberes e práticas em Psicologia social e comunitária no contexto latino-americano, 
repercutindo na emergência de uma Psicologia comprometida com a transformação social (FREITAS, 2014).
Podemos considerar que, a partir de experiências concretas 
de muitos psicólogos, entre outras categorias profissionais, vemos se estabelecer uma oposição entre neutralidade e implicação, conceito elaborado por Lourau (1993) e 
que se refere à impossibilidade de separação entre o pesquisador e seu objeto de estudo, além de sugerir o envolvimento crítico-político com o que se propõe a 
pesquisar. No campo profissional, a implicação evidencia que o técnico é também sujeito de sua prática, gerando efeitos de ordem política e social em suas intervenções. 
O autor também contribui para a análise do social a partir de conceitos como atravessamento – o que é da ordem do instituído, do organizado – e transversalidade – o 
que é da ordem do instituinte, do organizante ou subversivo.
Essa politização do fazer psi está atrelada ao desenvolvimento de diversas matrizes teórico-metodológicas 
em Psicologia comunitária, indo  desde estudos críticos e marxistas a referenciais pós-estruturais (CAMPOS, 2014; SARRIERA & SAFORCADA, 2014; DEL CUETO, 2014; 
MONTERO, 2004).
Todavia, o campo da Psicologia comunitária permanece como um desafio diante de certa identidade profissional sustentada nos modos tradicionais 
do fazer psi, voltados para o sujeito isolado de seu contexto sócio-histórico-cultural. A atuação nas políticas públicas e comunidades, por exemplo, desencontra-se com 
uma Psicologia baseada num projeto de modernidade ainda centrado no indivíduo.	Diante dessas observações, e considerando o campus de Nova Friburgo – unidade da 
Universidade Estácio de Sá em que se desenvolveu essa proposta –, podemos elencar a seguinte questão de pesquisa: Como ocorre a aplicação das contribuições teórico-
metodológicas em Psicologia social comunitária nas diferentes ações e serviços da região serrana do Estado do Rio de Janeiro?
Nesse sentido, uma pesquisa voltada para 
o levantamento e mapeamento de saberes e práticas em Psicologia comunitária em um determinado território pode, em primeiro lugar, oferecer um diagnóstico do 
“estado da arte” desse campo, sua realidade e efetividade. Em segundo lugar, esta proposta permitirá a visibilidade e compartilhamento de experiências consolidadas, 
assim como a construção de alternativas. Tal proposta, desse modo, mostra-se relevante tanto para profissionais de Psicologia quanto profissionais em formação, 
representando rica contribuição para a produção de conhecimento nesse campo ainda desafiador.
A região serrana do Rio de Janeiro é constituída pelos municípios Nova 
Friburgo, Carmo, Teresópolis, Bom Jardim, Macuco, Petrópolis, Sumidouro, São Sebastião do Alto, Cordeiro, São José do Vale do Rio Preto, Duas Barras, Cantagalo, Santa 
Maria Madalena e Trajano de Moraes. Cada município contém em média 1 (um) Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), 1 (um) Centro de Referência 
Especializado da Assistência Social (CREAS), 1 (um) Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 1 (uma) Estratégia Saúde da Família (ESF), entre outras ações e serviços 
públicos e privados, de diferentes finalidades (saúde, assistência social, educação e filantropia), nos quais há pelo menos um profissional de Psicologia exercendo 
atividades no âmbito comunitário. Essa é a população-alvo cujos processos em Psicologia social comunitária serão delineados e investigados no presente 
empreendimento.

Objetivo principal
Sistematizar os processos de Psicologia social comunitária nas políticas, serviços, instituições e iniciativas públicas e privadas da 
região serrana do Estado do Rio de Janeiro.		Objetivos específicos	•	Mapear e analisar os processos de Psicologia social comunitária desenvolvidos em ações e serviços 
na região serrana do Rio de Janeiro;	•	Apontar e descrever teorias, conceitos e metodologias próprias da Psicologia social comunitária desenvolvidas em ações e serviços 
na região serrana do Rio de Janeiro;	•	Desenvolver uma análise a respeito das apropriações teórico-metodológicas da Psicologia social comunitária na região serrana do 
Rio de Janeiro.

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa social de caráter qualitativo, na qual a metodologia possui enfoque tanto exploratório quanto descritivo. Nesse 
sentido, tem como intuito apresentar, descrever e analisar de forma exaustiva os dados coletados (HEILBORN, ARAÚJO & BARRETO, 2011).
Consoante com a perspectiva 
comunitária, a presente proposta adotará a metodologia da cartografia em Psicologia, método de pesquisa-intervenção que busca acompanhar processos e não estados, 
encontros e não objetos (PASSOS, KASTRUP & ESCÓCIA, 2015). Em outros termos, o foco será não apenas identificar saberes e práticas em Psicologia comunitária, mas 
analisar, a partir do contexto, como eles se constroem: como surgem, o que pretendem, quais seus efeitos e implicações, quais as relações com a pesquisa e a produção 
de conhecimento. Nesse sentido, a metodologia  da cartografia permitirá delinear as muitas e múltiplas apropriações teórico- metodológicas desse campo, assim como 
seus atravessamentos e transversalidades.	 	Dentro da referida metodologia, são elencados os seguintes métodos:	•	Na pesquisa teórica: Levantamento bibliográfico 
de estudos que apresentem uma revisão do campo da Psicologia social comunitária, com corte temporal dos últimos 5 (cinco) anos, com o intuito de identificar aspectos 
diferentes e não antevistos na questão e objetivos da pesquisa;	•	Na pesquisa de campo:	1)	Análise de conteúdo sobre os dados coletados na análise documental 
(registros de atividades dos profissionais) e nas entrevistas com os profissionais de Psicologia voluntários. O método da análise de conteúdo consiste em descrever e 
analisar o conteúdo emitido no processo de comunicação, seja por falas ou textos, com a consequente elaboração de indicadores ou categorias de análise (BARDIN, 
1977).
2)	Observação participante durante as visitas institucionais. O método da observação participante, elaborado no contexto da pesquisa antropológica, consiste em 
colocar o pesquisador no seio do grupo ou comunidade que ele está investigando. Tal método pressupõe que a convivência do pesquisador com o grupo cria condições 
privilegiadas para sua compreensão (ANGROSINO, 2009; MARTINS, 1996).
No âmbito da pesquisa de campo, o instrumento para coleta de dados junto aos profissionais 
de Psicologia será a entrevista semiestruturada. A escolha por esse formato se justifica por ser mais adaptável à situação de entrevista, podendo o entrevistador ter 
liberdade para mudar o roteiro prévio de perguntas ou acrescentar novas perguntas com o intuito de aprofundar pontos não esclarecidos ou considerados relevantes 
(MOURA & FERREIRA, 2005). Será aplicada 1 (uma) entrevista piloto, a ser refinada e adaptada para as demais entrevistas.

Viabilidade econômica
Todas as despesas 
direta e indiretamente relacionadas à pesquisa, incluindo equipamentos (veículo, notebook, impressora e gravador), serão de responsabilidade exclusiva do pesquisador 
proponente. Transcrição das entrevistas também será de responsabilidade do pesquisador. No caso de infraestrutura, será utilizada a disponibilizada pelo campus de 
Nova Friburgo (salas de reunião, laboratório de informática, biblioteca etc.). Dentre os gastos previstos, temos:	 	•	Combustível (gasolina; para locomoção nas cidades 
que compõem a população- alvo). Preço médio: R$ 600,00;	•	Notebook. Quantidade: 1. Preço médio: R$ 2000,00;	•	Impressora. Quantidade: 1. Preço médio: R$ 
400,00;	•	Cartucho de impressora, tinta preta. Quantidade: 2. Preço médio: R$ 200,00;	•	Papel/folhas formato A4. Quantidade: 1000. Preço médio: R$ 
40,00;	•	Caneta esferográfica. Quantidade: 10. Preço médio: R$ 20,00;	•	Lápis. Quantidade: 5. Preço médio: R$ 10,00;	•	Borracha. Quantidade: 5. Preço médio: R$ 
10,00;	•	Marcador de texto. Quantidade: 5. Preço médio: R$ 10,00;	•	Post-it. Quantidade: 400 folhas. Preço médio: R$ 25,00.		Referências 
bibliográficas
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Sociedade, n. 19, v. 2 (especial), pp. 46-56, 2007;
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2014;
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2014;
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1996;
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Refinamento e adaptação da entrevista; coleta de dados, envolvendo visitas institucionais com observação participante e aplicação da entrevista com profissionais de 
Psicologia que atuam nos serviços; envio do Relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa;	•	Junho/2018: Continuidade da coleta de dados; análise 
preliminar e parcial dos dados coletados no mês anterior; envio do Relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa;	•	Julho/2018: Continuidade da coleta de 
dados; análise preliminar e parcial dos dados coletados no mês anterior; envio do Relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa;	•	Agosto/2018: 
Sistematização e análise de conteúdo dos dados coletados na pesquisa de campo; submissão de trabalho em evento e/ou periódico externo; envio do Relatório de 
Acompanhamento das Atividades de Pesquisa;	•	Setembro/2018: Sistematização e análise dos dados coletados na pesquisa de campo; submissão de resumo no 
Seminário de Pesquisa da Estácio; envio do Relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa;	•	Outubro/2018: Sistematização e análise dos dados coletados na 
pesquisa de campo; submissão de trabalho em evento e/ou periódico externo; prazo máximo para submissão do projeto de pesquisa a órgão de fomento (FAPERJ); envio 
do Relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa;	•	Novembro/2018: Sistematização e análise dos dados coletados na pesquisa de campo; divulgação e 
apresentação dos resultados da pesquisa à comunidade acadêmica e profissional local; envio do Relatório de Acompanhamento das Atividades de 
Pesquisa;	•	Dezembro/2018: Elaboração do relatório final, contendo todas as atividades realizadas e resultados obtidos; envio do Relatório de Acompanhamento das 
Atividades de Pesquisa;	•	Janeiro/2019: Elaboração do relatório final, contendo todas as atividades realizadas e resultados obtidos.
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Julho 2018 – Resultado: organização dos resultados	Agosto 2018 – Discussão: análise dos resultados 	*Agosto 2018 – Submeter 1º artigo para publicação 
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Descrição do Plano de Trabalho
REVISÃO DA LITERATURA NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE SUICÍDIO E TENTATIVA DE SUICÍDIO ENTRE MÉDICOS E ESTUDANTES DE 
MEDICINA
INTRODUÇÃO
Considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um problema de saúde pública, o suicídio pode ser considerado um ato humano 
com a intenção de acabar para sempre com o sofrimento insuportável vivido pelo indivíduo. As causas do suicídio são complexas e algumas pessoas parecem 
especialmente vulneráveis quando enfrentam situações de vida difíceis ou uma combinação de fatores de estresse. Já o comportamento suicida tem sido conceituado 
como um continuo de pensamentos e comportamentos que vão desde a ideação suicida até o suicídio propriamente dito.1 As estatísticas relacionadas ao suicídio vêm 
aumentando mundialmente e segundo dados da OMS, 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos e 75% dos casos suicídio envolvem pessoas de países onde a 
renda é considerada baixa ou média. O Brasil é o oitavo país em número de suicídio, sendo registradas em 2012, 11.821 mortes.2 Sobre suicídio entre médicos e 
estudantes de medicina, não há dados mostrando o panorama geral, e sim, registros através de estudos em alguns Estados. Em 2012 foi publicado um estudo sobre 
mortalidade dos médicos no Estado de São Paulo entre os anos 2000-2009, neste estudo os suicídios representaram a segunda causa de morte dos profissionais médicos 
entre as causas externas e foram mais frequentes entre as mulheres.3 Segundo o Ministério da Saúde4:19 “estudos em diferentes regiões do mundo têm demonstrado 
que, na quase totalidade dos suicídios, os indivíduos estavam padecendo de um transtorno mental”, fazendo com que este seja um dos principais fatores de risco 
relacionado ao suicídio. Corroborando com o Ministério da Saúde, estudo realizado na Noruega constatou que os médicos compartilham dos mesmos fatores de risco dos 
outros grupos, como depressão, transtorno de personalidade e abuso de substâncias.5 Já um estudo realizado com estudantes de medicina constatou que não há um 
evento especial que desencadeou o suicídio entre os alunos, mas uma combinação de fatores de risco individuais e o meio ambiente que estavam envolvidos.6  Além dos 
fatores de risco mais conhecidos, também tem-se os sociodemográficos, psicológicos e condições clínicas incapacitantes. Neste sentido, estudo no Japão constatou que o 
aumento do número de suicídio nos últimos anos se deu devido a problemas de saúde e problemas econômicos e no Reino Unido, estudo mostrou que as taxas de 
suicídio nos grupos acima de 40 anos tem forte associação com fatores de risco de desemprego.7,8 O suicídio é um problema complexo para o qual não existe uma única 
causa ou razão. Resulta de uma complexa interação de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais, sendo difícil uma explicação sobre o 
motivo de algumas pessoas cometerem o suicídio e outras passando pela situação similar ou pior que elas não o fazem.9 Desta forma, a OMS vem alertando sobre a 
necessidade da capacitação das equipes de saúde no que tange a prevenção. Também se faz necessário instrumentalizar profissionais da área da saúde do trabalhador, 
tendo em vista que os mesmos tem o foco do seu trabalho nos profissionais. A prevenção do suicídio pode ser primária, que visa reduzir o número de novos casos na 
população geral; secundária, que visa diminuir a probabilidade de uma tentativa de suicídio em pacientes de alto risco ou prevenção terciária, que visa a prevenção do 
suicido evitando que ideias de suicídio possam contagiar grupo específicos na população.1   Sobre a saúde do trabalhador, as instituições empregadoras precisam criar 
ambientes mais favoráveis aos profissionais. Neste sentido, se faz necessário uma reflexão acerca da forma que o assunto tem sido tratado entre os profissionais de 
saúde, principalmente pela equipe de médica e educadores. Se os profissionais tem pouco conhecimento acerca do comportamento suicida/suicídio, não poderá atuar de 
forma eficiente na prevenção do suicídio. Por outro lado, para que os profissionais se mantenham atualizados sobre o assunto, se faz necessárias as capacitações e o 
acesso as produções disponíveis sobre o assunto, e desta forma, surgiu o interesse em elaborar este estudo.
OBJETIVOS
Objetivo geral: Analisar a partir de revisão 
integrativa da literatura, estudos nacionais e internacionais que abordem suicídio e tentativa de suicídio entre médicos e estudantes de medicina. Objetivos Específicos: - 
Realizar levantamento bibliográfico e revisão da literatura sobre a temática a ser estudada; - Identifica e analisar os fatores de risco associados ao suicídio e tentativa de 
suicídio entre médicos e estudantes de medicina. 
METODOLOGIA
Para a elaboração da presente revisão as seguintes etapas serão percorridas: formulação da questão 
norteadora; determinação dos critérios de inclusão e exclusão dos artigos (seleção da amostra); definição das informações a serem extraídas dos artigos; avaliação dos 
resultados.  Para nortear a pesquisa, formulou-se a seguinte questão: qual a produção nacional e internacional sobre suicídio entre médicos e entre estudantes de 
medicina publicada entre os anos de 2006 e 2016? Os critérios de inclusão designados para este estudo são: artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, 
na íntegra em português, espanhol ou inglês, no período compreendido entre janeiro de 2006 a dezembro de 2016. Critérios de exclusão: teses, dissertações e 
monografias e artigos que apresentem somente o resumo. Para a coleta de dados, será elaborado um instrumento que contemplará os seguintes itens: título do artigo; 
identificação dos autores; identificação do periódico, metodologia e ano das publicações. Os Descritores utilizados na busca dos dados serão: Suicídio (Suicide); Médicos 
(Physicians) e Estudantes de Medicina (Student, Medical). O levantamento dos dados acontecerá através do acesso em bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 
U.S. National Library of Medicine Scientific Electronic Library Online (SciELO). Após a leitura dos artigos selecionados, será realizada a organização e análise dos resultados, 
na perspectiva da análise de conteúdo, utilizando como técnica, a análise temática.10 
RESULTADOS ESPERADOS
	Espera-se alcançar os objetivos deste estudo e com os 
resultados propor atividades voltadas para a capacitação de profissionais acerca da prevenção do suicídio, assim como de estudantes sobre a identificação dos fatores de 
risco relacionados ao suicídio entre médicos e estudantes de medicina.  E contribuir para as pesquisas relacionas ao suicídio entre profissionais e 
estudantes.
REFERÊNCIAS
1. Ganz D, Braquehais MD, Sher L. Secondary Prevention of Suicide. PLoS Med. 2010; 7(6). 
2. Organização Mundial da Saúde. Preventing 
suicide: a global imperative. 2014.
3. Sanchez ZM, Alves HNP, Nogueira-Martins LA, Prado MCO. Estudo da mortalidade dos médicos no Estado de São Paulo, Brasil, no 
período 2000-2009. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 29(7):1461-1466, jul, 2013
4. Brasil. Ministério da Saúde. Prevenção do Suicídio: manual dirigido a profissionais 
das equipes de saúde mental. Brasília: 2009.
5. Home E. Suicídio entre médicos. Disponível em < http://tidsskriftet.no/2015/02/fra-redaktoren/selvmord-blant-leger>. 
Acesso em 01/10/2017.	6. Kamski L, Frank E, Wenzel V. Suicídio de estudantes de medicina. Der Anaesthesist	November 2012, Volume 61, pp 984–988.	7. Inoune K, 
Fujita Y, Takeshita H, Abe S, Fujihara J, Ezoe S, et al. A Long-term Study of the Association between the Relative Poverty Rate and Suicide Rate in Japan. Jounal of Forensic 
Sciences. 2016; 61: 140-143. 
8. Sun BQ, Zhang J. Economic and Sociological correlates of suicides: multilevel analysis of the time series data in the United Kingdom. 
Journal of Forensic Sciences. 2016; 61(2):345-351.
9. Organização Mundial da Saúde. Prevenção do suicídio: um manual para profissionais da saúde em atenção primária. 
Genebra, 2000.
10. Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 2002.

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
Recursos humanos necessários: Professora 
pesquisadora responsável pela pesquisa;
Recursos materiais necessários: computador conectado à rede/internet e impressora, cartucho de tinta preta e colorida, folha 
de papel, fotocópias.


Lattes: http://lattes.cnpq.br/6892420990574124

quinta-feira, 12 de abril de 2018 Página 211 de 234



Centro de SaúdePROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2018 UNESA

PESQUISADOR(A): Roger De Moraes
Plano de trabalho vinculado ao curso: EDUCAÇÃO FÍSICA

@: roger.moraes@estacio.br

PROJETO: EFEITOS DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE (HIIT) ASSOCIADO AO JEJUM INTERMITENTE SOBRE A REATIVIDADE 
MICROVASCULAR, COMPOSIÇÃO CORPORAL E BIOMARCADORES EM MULHERES SEDENTÁRIAS COM SOBREPESO OU OBESIDADE: Estudo 
HIIT-FAST

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
A disfunção do endotélio vascular, representa um dos principais marcadores das doenças cardiovasculares, que ainda hoje, constituem a principal causa de 
morte em todo o mundo. Neste contexto, a inatividade física e o consumo excessivo de calorias, contribuem para prejuízos na função endotelial que, juntamente com as 
alterações metabólicas e sobrepeso, influenciam a progressão do processo inflamatório associado ao desenvolvimento da aterosclerose. Tendo em vista que os efeitos 
vasculares causados pelo treinamento físico, representam um dos mais importantes estímulos para preservar e melhorar a função endotelial, metodologias de 
treinamento intervalado de maior intensidade e curta duração (HIIT), têm sido recentemente implementadas na população geral, com melhor adesão e efeito positivo 
sobre as funções metabólica e endotelial, ainda que com resultados modestos na redução de gordura corporal. Tais metodologias apresentam diversas combinações, que 
resultam em tempo total de exercício, inferior a 15 minutos de duração, porém, com eficácia semelhante aos protocolos tradicionais de treinamento contínuo, sendo 
igualmente capazes de melhorar, com segurança, a capacidade funcional e a tolerância a glicose, além de reduzir o risco de progressão e desenvolvimento de doenças 
cardio-metabólicas. Paralelamente, apesar de evidenciado que intervenções alimentares de restrição intermitente de calorias sejam seguras, bem aceitas, e eficientes 
para diminuição da massa corporal total, ainda se desconhece seu impacto sobre a reatividade microvascular dependente de endotélio. Neste sentido, sabe-se que a 
disponibilidade de nutrientes representa potente modulador de várias respostas fisiológicas do exercício físico. De fato, já foi demonstrado, que 6 semanas de 
treinamento aeróbico em jejum, potencializa as adaptações oxidativas nos músculos ativos, bem como a capacidade de transporte de glicose e ácidos graxos, prevenindo 
o ganho de peso associado a dieta hipercalórica em jovens saudáveis, sugerindo que a maior ruptura da homeostase energética em face do exercício realizado em jejum, 
possa potencializar as respostas do treinamento físico. Assim, o objetivo do presente estudo é verificar, em mulheres sedentárias, e com sobrepeso ou obesidade, através 
de fluxometria Laser Speckle e da microscopia intravital, o efeito combinado das metodologias de jejum intermitente e treinamento HIIT. 


OBJETIVOS	Principal:	•	Verificar os efeitos do treinamento HIIT, comparado com o treinamento contínuo moderado (TCM), associados ou não ao jejum intermitente, 
sobre a densidade capilar e a reatividade microvascular dependente de endotélio de mulheres com sobrepeso ou obesidade. 	Secundários:	•	Verificar os efeitos do 
treinamento HIIT, comparado com o TCM, associados ou não ao jejum intermitente (FAST), sobre marcadores bioquímicos de inflamação e risco cardiovascular, 
capacidade funcional, qualidade de vida e sobre a composição corporal.
METODOLOGIA
POPULAÇÃO
Serão recrutados voluntários do sexo feminino, pré-menopausa, 
com sobrepeso ou obesidade, dentre os funcionários do Instituto Nacional de Cardiologia (INC) e do campus João Uchoa da Universidade Estácio de Sá . Este trabalho foi 
aprovado pelo comitê de ética sob o número 69240017.1.0000.5272. As voluntárias serão aleatoriamente alocadas nos grupos HIIT + FAST (treinamento HIIT com o jejum 
intermitente), HIIT (treinamento HIIT apenas), TCM + FAST (treinamento contínuo moderado com o jejum intermitente) e TCM (treinamento contínuo moderado). A 
randomização e alocação para cada grupo do estudo serão realizadas por um investigador não envolvido com as voluntárias e os protocolos de treinos do estudo. A lista 
da randomização será gerada usando o STATA 13 TM (Stat Corp LP, College Station, TX, USA).

DESENHO DO ESTUDO
Na manhã destinada à avaliação da 
microcirculação, as voluntárias deverão comparecer Núcleo de Investigação Cardiovascular (NIC) do setor de pesquisa clínica do INC-FIOCRUZ, em jejum de 12 horas para 
coleta de sangue. Não deverão ter ingerido cafeína ou álcool desde a noite da véspera, até a realização dos testes não invasivos. As amostras de sangue serão coletadas 
antes e após o período de treinamento físico e/ou restrição calórica intermitente. 
TREINAMENTO FÍSICO
As voluntárias recrutadas serão alocadas para cada um dos 
grupos de treinamento (HIIT ou TCM) com sessões supervisionadas que ocorrerão 3 vezes por semana por 16 semanas. O protocolo HIIT consistirá de 40 minutos na 
esteira com 10 minutos de aquecimento a 70% da frequência cardíaca de reserva (FCR), seguidos de 4 estímulos de 4 minutos a 90% da FCR com 3 minutos de repouso 
ativo a 70% da FCR, e finalmente 5 minutos de volta à calma para finalizar o treinamento. O protocolo TCM consistirá de 47 minutos de sessão de exercício de intensidade 
moderada na esteira a 70% da frequência cardíaca de reserva (FCR). O exercício será realizado pela manhã, após ≥12-horas de jejum ou no estado alimentado de acordo 
com a alocação nos grupos. Todas serão submetidas antes e depois do término do protocolo a um teste de esforço em esteira que será utilizado para avaliar a capacidade 
functional.
INTERVENÇÃO DIETÉTICA
Todas as voluntárias receberão orientação fornecida por nutricionista que incluirá escolhas de alimentos saudáveis e organização 
dos horários das refeições. As voluntárias randomizadas nos grupos HIIT + FAST e TCM + FAST serão instruídas a seguirem o protocolo de jejum intermitente (FAST) para 
realizarem os protocolos HIIT e TCM. O FAST consistirá de um periodo de 12 horas de jejum. Após as voluntárias cumprirem os protocolos de treinos com o jejum será 
permitido que elas comam de acordo com a contagem de calorias individualizada, calculada conforme o guia dietético de 2015.
Avaliação clínica inicial e coleta de sangue 
para exames laboratoriais
A medida da pressão arterial será feita previamente ao exame de fluxometria laser Speckle com os pacientes em decúbito dorsal, após 5 
minutos em ambiente tranquilo e repetida duas vezes. Na manhã destinada à avaliação da microcirculação, os voluntários deverão comparecer em jejum de 12 horas 
para coleta de sangue. Serão realizados os seguintes exames: Hemograma, glicemia de jejum, lipidograma, proteína C reativa (PCR), creatinina, ácido úrico, 
transaminases, creatino quinase e homocisteína.
Investigação da composição corporal
A avaliação antropométrica será feita através da obtenção das medidas de peso, 
altura (Filizola, São Paulo, Brasil) e cálculo do índice de massa corporal (kg/m2) utilizando a fórmula do peso/altura².  A relação cintura quadril (RCQ) será mensurada 
entre a borda da última costela e a porção superior da crista ilíaca. Adicionalmente, a quantidade de gordura total e massa livre de gordura será determinada através de 
impedância bioelétrica (BIA; Inbody 770, BiospaceCo., Ltd., Seoul, Korea).
INVESTIGAÇÃO DA REATIVIDADE MICROVASCULAR
Laser Speckle
Os estudos da reatividade 
microvascular serão sempre realizados na parte da manhã, com os pacientes em decúbito dorsal, após 20 minutos de repouso para aclimatação ao local do exame, que 
será mantido à temperatura constante de 23 ± 1 graus Celsius. A reatividade microvascular cutânea será avaliada através de sistema de fluxometria laser speckle 
(comprimento de onda de 780 nm; PeriCam PSI-NR, Perimed AB, Järfälla, Suécia) acoplado a um sistema farmacológico de microiontoforese (PeriIont, Perimed AB) será 
utilizado para a avaliação não-invasiva e em tempo real das variações de fluxo microvascular dependentes (acetilcolina) de endotélio. Os eletrodos de micro-iontoforese 
serão colados à face ventral da pele do ante-braço através de adesivos dupla face fornecidos pelo fabricante (LI611 electrodes, Perimed AB). Os eletrodos serão 
preenchidos com 200 μl de solução de 2% de acetilcolina (Sigma Chemical CO, USA) e os eletrodos neutros (dispersão da corrente) serão instalados 15 cm acima dos 
eletrodos de infusão. Após registro da linha de base do fluxo microvascular cutâneo durante 5 minutos, seis doses de acetilcolina (corrente anódica) de intensidades 
crescentes de 30, 60, 90, 120, 150 e 180 μA e tempo de infusão de 10 segundos serão administradas de maneira cumulativa a cada 60 segundos. 
Hiperemia Reativa Pós-
Oclusiva
Para os testes de hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO), a oclusão arterial será realizada através de manguito pneumático inflado em pressão supra-sistólica (50 
mmHg acima da pressão sistólica dos pacientes) durante 3 minutos. Após a liberação do manguito, serão medidos os seguintes parâmetros: fluxo cutâneo máximo, tempo 
para o pico de fluxo máximo (time-to-peak) e área sob a curva de HRPO. O sinal de laser speckle será registrado em computador através de software de aquisição 
automática de dados (Perisoft for Windows).
Investigação do número de capilares perfundidos
A vídeo-microscopia será realizada logo após as mensurações de 
fluxometria laser-Doppler com microscópio de fibra ótica com epi-iluminação contendo lâmpada de 100W de vapor de mercúrio e objetiva M200 (Micro-Scopeman MS-
500C, Moritex, USA) com amplificação final de 200×. As imagens do microscópio serão transferidas e armazenadas para posterior análise em computador através de 
conversor de imagens de vídeo (Archimed, Microvision, Evry, France). Os indivíduos serão avaliados em posição sentada e com a mão apoiada em mesa para análise do 
dorso da pele da falange medial da mão não dominante. A densidade capilar será definida como o número total de capilares perfundidos por milímetro quadrado de pele. 
O número de capilares da pele perfundidos espontaneamente em repouso será considerado como representativo da densidade capilar basal. O percentual de capilares 
recrutados será acessado através de hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO) após interrupção do fluxo sanguíneo do antebraço e da mão com manguito de 
esfignomanometro inflado por 3minutos a 200mmHg e posteriormente visualizados através de software Saisam (Microvision, Evry, France). 
Análise estatística 
Os 
resultados estão apresentados como média±desvio padrão. Para valores que não seguirem uma distribuição Gaussiana, as medianas (25º - 75º percentis) foram 
apresentadas (teste de normalidade Shapiro-Wilk). O teste de análise para comparar os grupos antes e após a suplementação com creatina ou placebo foi o teste t de 
Student não pareado bicaudal para dados paramétricos ou o teste Mann-Whitney para dados não paramétricos. 
Viabilidade econômico-financeira
Contamos com a 
infraestrutura do Laboratório de Investigação Cardiovascular do Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz-RJ), do setor de pesquisa clínica do Instituto Nacional do Coração e mais 
recentemente com o Laboratório de Investigação em Bioquímica e Fisiologia do Exercício da Universidade Estácio de Sá. As equipes de investigadores de ambos os 
laboratórios vêm desenvolvendo há vários anos investigações que visam esclarecer os efeitos adaptativos vasculares do treinamento físico e de intervenções nutricionais. 
Nossos laboratórios contam com equipamentos modernos como sistemas de fluxometria laser Speckle e de micro-iontoforese, microscopia com epi-iluminação intra-vital 
e equipamentos para análise de biomarcadores no sangue. Possuímos ainda, apoio qualificado de tecnologistas responsáveis pelas coletas de sangue e operacionalização 
dos sistemas de fluxometria a laser. O projeto terá apoio financeiro da Fundação Oswaldo Cruz, Faperj e CNPQ que custeiam as despesas com materiais de consumo para 
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FEVEREIRO DE 2018: 
a)	Recrutamento de voluntários para o estudo no Instituto Nacional de Cardiologia;
b)	Execução da consulta médica no 
INC e agendamento de exames preliminares para seleção dos voluntários elegíveis para o estudo;
c)	Randomização para construção dos grupos de estudo;
MARÇO DE 
2018:
a)	Avaliação antropométrica e execução dos testes de esforço físico no LaiBFex-Estácio;
b)	Avaliação inicial da reatividade e densidade microvascular cutânea, 
bioquímica do sangue e dos voluntários do estudo;
c)	Consulta nutricional para padronização dos procedimentos alimentares de cada grupo;
d)	Processamento e 
armazenamento das amostras de sangue coletadas e registro dos dados da reatividade microvascular no NIC-INC-Fiocruz-RJ;
ABRIL DE 2018:
a)	Início do treinamento 
físico dos voluntários e controle alimentar;
MAIO, JUNHO e JULHO DE 2018:
a)	Acompanhamento do treinamento dos voluntários (serão solicitados 2 alunos de 
iniciação científica PIBIC-ESTÁCIO, para auxiliar nesta etapa);
b)	Registro e análise dos dados;

AGOSTO DE 2018:
a)	Início do período de reavaliação antropométrica e 
execução dos re-testes de esforço físico no LaiBFex-Estácio;
b)	Reavaliação da reatividade e densidade microvascular cutânea, bioquímica do sangue e dos voluntários 
que tiverem completado o protocolo do estudo;
c)	Processamento e armazenamento das amostras de sangue coletadas e registro dos dados da reatividade 
microvascular no LInC-IOC-Fiocruz-RJ;
SETEMBRO DE 2018:
a)	Preparo das amostras de sangue para análise do perfil metabólico e inflamatório dos 
voluntários;
OUTUBRO DE 2018:
a)	Análise e interpretação dos resultados;
b)	Divulgação dos resultados preliminares no Seminário de Pesquisa-Estácio 
2018;
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018:
a)	Tendo em vista a grande quantidade amostral (n=80), o estudo terá continuidade em vários ciclos de entrada semelhantes 
aos que foram até aqui descritos neste cronograma;
b)	Acompanhamento dos voluntários ainda submetidos ao treinamento e que ingressaram posteriormente no 
estudo;
JANEIRO DE 2019:
a)	Elaboração de manuscritos contendo os resultados parciais sobre o efeito do treinamento HIIT sobre a reatividade microvascular de 
mulheres sedentárias com sobrepeso (estudo 1) e sobre o efeito do jejum reatividade microvascular de mulheres sedentárias com sobrepeso (estudo 2).


coleta de sangue e avaliação da reatividade microvascular previstos em R$ 30.000,00 anuais.
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PESQUISADOR(A): Ronald Rodrigues Guimarães
Plano de trabalho vinculado ao curso: Ciências Biológicas

@: ronaldrguimaraes@gmail.com

PROJETO: Atualização do Conhecimento da Tabanofauna do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

Cronograma:
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - As ações a serem executadas durante a vigência da pesquisa ora proposta acham-se detalhadas a seguir, e desenvolver-se-ão segundo o 
cronograma: 	1- Revisão bibliográfica – Já iniciada desde 1981, se continuará durante todo o período de duração do projeto.  	2- Submissão de propostas de pesquisa a 
agências de fomento – As propostas serão submetidas a partir da abertura de calendário e publicação de editais pelas agências durante todo o período. 	3- Estudo das 
coleções entomológicas – As visitas técnicas para a elaboração das listagens e identificação das espécies representadas nas coleções entomológicas far-se-á a partir do 
mês de fevereiro de 2017 e perdurará enquanto necessário, até a finalização, com a vista de todos os espécimes coletados no Bioma Mata Atlântica e estado do Rio de 
Janeiro. 	4- Coletas a campo – A instalação das armadilhas e as coletas já se encontram iniciadas e se continuarão até além do final do período de vigência do apoio 
financeiro ao projeto. 	5- Processamento do material coletado – O material coletado continuará será identificado, contado e acondicionado em frascos com álcool 70° ou 
absoluto ou montado em alfinete entomológico, durante o período em que persistirem as coletas. 	6- Manutenção do catálogo e site on line – O site se encontra on line e 

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO - A família Tabanidae possui mais de 4.400 espécies descritas, das quais 1.205 estão presentes na região Neotropical. Os tabânidas possuem o aparelho 
bucal do tipo picador-sugador e fazem hematofagismo insistente nos seres humanos, animais domésticos e silvestres; são vetores mecânicos de diversos helmintos, vírus, 
bactérias, e protozoários, que são agentes etiológicos de diversas doenças que afetam tanto o homem como os animais. Os estudos realizados em tabanídeos no estado 
do Rio de Janeiro iniciaram-se com Lutz, que entre os anos de 1905 e 1914, descreveu 144 espécies, das quais 72 ainda são válidas. Após os trabalhos de Lutz, salientam-
se os trabalhos de Barretto e Iide, sem contundo contemplarem a tabanofauna fluminense. Uma nova fase de estudos dos tabanídeos brasileiros iniciou-se na década de 
1980, com Gorayeb e Henriques (na Amazônia), Barros (no Pantanal), Turcatel (no Paraná) e Krolow (nos pampas sulinos). Acerca das coleções de tabânidas o trabalho 
mais recente é o de Cerri, que elaborou monografia fornecendo uma listagem do material-tipo da coleção de tabânidas do Instituto Oswaldo Cruz. Não se encontram 
publicações acerca do acervo das coleções de tabânidas das entomológicas das instituições de pesquisa do estado do Rio de Janeiro. Até 2013 nenhum outro estudo foi 
realizado no Rio de Janeiro, quando Guimarães e colaboradores iniciaram estudos acerca dos tabânidas do Bioma Mata Atlântica, na Ilha da Marambaia, litoral sul do 
estado, tendo listado 31 espécies, com cinco novos registros de ocorrência no estado, estudou aspectos da bionomia, listou espécies de insetos inimigos naturais e 
descreveu a nova espécie Dichelacera walteri Guimarães & Gorayeb, 2016 (GUIMARÃES 2015, GUIMARÃES 2017, GUIMARÃES et al. 2014, 2015a,  2015b, 2015c, 2016a, 
2016b, 2016c, 2016d, 2017a). 
2. OBJETIVOS - Tendo sido iniciado um primeiro estudo dos tabânidas da região metropolitana do município do Rio de Janeiro, durante o 
período de fev/2017 a jan/2018, com apoio de Bolsa Produtividade ao projeto n° 382017 “Atualização do Conhecimento da Tabanofauna do Estado do Rio de Janeiro, 
Brasil”, a atual proposta visa dar continuidade às atividades previstas na Fase 1 do projeto de pesquisa, com a implementação da “Atualização das coleções de tabânidas 
nas instituições de pesquisa”, agora no período de fev/2017 a jan/2019 com a realização dos inventários das coleções entomológicas do Instituto Oswaldo Cruz e do 
Instituto de Biologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O inventário dos espécimes tabânidas da Coleção Entomológica do Museu de História Natural do Rio 
de Janeiro já foi executado e o artigo resultante está sendo revisado pela Dra. Valéria Magalhães Aguiar, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, para 
próxima publicação. Essa atividade foi bastante dificultada pela impossibilidade de disponibilização de horário mais alargado e de local para realização dos exames dos 
exemplares, pela curadora da seção de Dipteras da Coleção Entomológica do Museu de História Natural, Dra. Cátia Mello Patiú.  Nessa averiguação primeira da coleção e 
em visitas rápidas às outras, confirmou-se a existência diversos exemplares das coleções que não estão identificados ou classificados, além das informações acerca do 
acervo não se encontrarem disponíveis, constituindo essa a principal lacuna a ser preenchida com as atividades propostas a serem realizadas durante esse trabalho.  Além 
das atividades acima delineadas, propõe-se também o aprofundamento dos estudos do diagnóstico das espécies ocorrentes na região. Tal aprofundamento se fará com o 
estudo da variação sazonal e abundância relativa e do status fisiológico das fêmeas das espécies coletadas nos três sítios: Reserva Floresta do Tinguá (REBio-TINGUÁ), área 
domiciliar rural no município de Nova Iguaçu, bairro Vila de Cava e área litorânea no Rio de Janeiro, bairro Pedra de Guaratiba.  Os espécimes fêmeas coletados serão 
dissecados para averiguação do status reprodutivo e serão medidos para averiguação da variação do desenvolvimento corpóreo, tanto para os diferentes sítios de coleta, 
quanto ao longo do ano de coleta.  Para a consecução dessas atividades foram emitidas pelo IBAMA a “Autorização para atividades com finalidade científica” n° 56334-1, 
relativa ao projeto de pesquisa “Atualização do Conhecimento da Tabanofauna do Estado do Rio de Janeiro, Brasil” e a “Licença permanente para coleta de material 
zoológico” nº57851-1, em nome do proponente.  	3. METODOLOGIA DA PESQUISA - Para a consecução dos objetivos previstos na Fase 1 do projeto, já estão 
estabelecidas parcerias com pesquisadores ligados às coleções entomológicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Instituto Oswaldo Cruz, no sentido de 
acesso às respectivas coleções entomológicas. As visitas de estudo serão agendadas em datas predeterminadas; o período de estudos e a duração das visitas às coleções 
dependerão do número de espécimes colecionados e do estado de cada coleção. Os exemplares tabânidas das coleções coletados na Mata Atlântica serão examinados e 
mesmo aqueles identificados, quando possível, serão submetidos a passagem em chaves de identificação, com escopo de aperfeiçoar a expertise do proponente. Os 
exemplares serão fotografados em vista frontal, lateral e dorsal; e as informações de etiquetas, identificação da espécie, autor da identificação, local e data de captura, 
serão anotadas. As coordenadas dos locais de captura e as características biogeográficas dos locais de captura dos espécimes serão obtidas, se as informações de etiqueta 
assim o permitirem. As informações serão tabuladas em pastas do programa Excel (Microsoft). Os exemplares tabânidas que não possuírem etiqueta com nome da 
espécie serão identificados segundo a literatura pertinente. A expertise do candidato, para fins dessa atividade poderá ser compartilhada com as dos Drs. Inocêncio de 
Souza Gorayeb, do Museu Paraense Emilio Goeldi e Dr. Augusto Loureiro Henriques, do Instituto de Pesquisas da Amazônia, ambos especialistas em tabânidas, 
participantes e orientadores do Projeto. Para a realização dos objetivos referentes ao “Diagnóstico das espécies tabânidas representativas dos diferentes biomas 
fluminenses", estão sendo realizadas coletas bimestrais em três diferentes biótopos do bioma Mata Atlântica: área de floresta, na Reserva Biológica do Tinguá, REBio-
IBAMA; área rural do município de Nova Iguaçu, bairro Vila de Cava; e área de campos litorâneos, no bairro Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro. As coletas estão sendo 
operacionalizadas por meio da instalação de armadilhas de Malaise (GRESSIT; GRESSIT, 1962), armadilhas suspensas (RAFAEL; GORAYEB, 1892) e de rede entomológica 
utilizando-se, quando possível, iscas animais naturalmente disponíveis nos sítios de coletas.  Os espécimes coletados são identificados, contados e preservados em frascos 
com álcool 70° ou alfinetados e conservados a seco. Os exemplares assim conservados serão incorporados à Coleção Entomológica do Campus Norte Shopping, da 
Universidade Estácio de Sá, ou doados a outras instituições de pesquisa, segundo a Instrução Normativa nº 160/2007, do IBAMA. Os espécimes coletados em iscas 
animais por meio de rede entomológica serão conservados em álcool absoluto, com fito de serem submetidos a pesquisa de patógenos por meio de PCR, em fases 
subsequentes do projeto. Para a consecução dos objetivos referentes à bionomia, os espécimes capturados serão identificadas e contadas para aferição da variação 
sazonal. Para os estudos de fisiologia será utilizada a metodologia de Leprince e Bigras-Poulin (1988): as fêmeas das espécies mais abundantes serão dissecadas para 
exame do oviduto (aferição da paridade) e contagem dos ovaríolos (potencial reprodutivo). A asa direita será medida, como padrão para o desenvolvimento corporal.  
Para a difusão do conhecimento produzido serão elaborados artigos e notas científicas, em parcerias com os pesquisadores das instituições envolvidas Atualmente está 
sendo mantido on line, um site que  reune documentos diversos acerca das espécies de tabânidas ocorrentes no estado do Rio de Janeiro e bioma Mata Atlântica.
4. 
RESULTADOS ESPERADOS – Os resultados esperados são: 1- Atualização do conhecimento da fauna de tabânidas do estado do Rio de Janeiro, por meio da publicação de 
notas e artigos científicos; 2- Disponibilização das informações e registros de tabânidas das coleções entomológicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e 
Instituto Oswaldo Cruz. 3- Aumentar o acervo das coleções entomológicas dos campi da UNESA, assim como o de outras coleções de outras instituições de pesquisas 
sediadas no Estado do Rio de Janeiro. 4- Fomentar a pesquisa com a formação e consolidação de um grupo de pesquisa em tabânidas do Bioma Mata Atlântica.    
5. 
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA - A atual proposta é parte de um projeto mais abrangente intitulado “Atualização do Conhecimento da Tabanofauna do Estado do 
Rio de Janeiro, Brasil”, e que consta das atividades de estágio de pós-Doutorado do proponente junto à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, sob 
orientação da Dra. Valéria Magalhães Aguiar, e tendo como integrantes colaboradores e orientadores externos, os Drs. Inocêncio de Souza Gorayeb, do Museu Paraense 
Emílio Goeldi, Dr. Augusto Loureiro Henriques, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e Dra. Helena Keiko Toma, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O 
proponente possui a expertise necessária para a realização das atividades descritas na proposta, conforme demonstrado pela produção científica decorrente de estudos 
anteriores. O proponente reuniu um acervo de cerca de 1700 arquivos contendo informações diversas, acerca da bibliografia especifica e relativa a tabânidas, 
principalmente os da região neotropical. Reuniu também mais de 700 fotografias de diversos espécimes, pertencentes às coleções entomológicas do Instituto Oswaldo 
Cruz, do Instituto de Pesquisas da Amazônia e do Museu Paraense Emílio Goeldi. O proponente também possui todo o material necessário à execução das atividades 
previstas: lupas estereoscópicas, material de dissecção entomológica como pinças, e tesouras, redes entomológicas, armadilhas, vidraria, conservantes, assim como 
computador, scanner e impressoras, pacote Microsoft Office, e material de escritório permanente e de consumo. Os recursos oriundos do presente edital concorrerão 
apenas para as despesas decorrentes das visitações às coleções entomológicas, deslocamento e acesso aos pontos de coletas e para a manutenção de armadilhas. 


Lattes: http://lattes.cnpq.br/4788750232861939
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sendo fomentado com documentos diversos e se continuará durante todo o período da pesquisa. 	7-  Submissão para publicação – A partir do mês de maio/2018, serão 
submetidas à publicação os primeiros resultados oriundos dos estudos realizados nas coleções entomológicas das instituições de pesquisa. Outros estudos poderão 
também fornecer subsídios para a publicação durante o período de vigência do projeto. 
8- Relatórios de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa - Mensalmente, a 
partir de março/2018, será emitido e encaminhado relatório Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do mês anterior, através de formulário eletrônico a ser 
disponibilizado pela UNESA. 	9- Submissão de Resumo ao Seminário de Pesquisas da Estácio – Entre os meses de março e maio, serão elaborados e submetidos resumos 
com resultados preliminares ao Seminário de Pesquisas da Estácio. 	10- Elaboração de relatório final – Em janeiro de 2019, será elaborado o Relatório Final com a 
descrição detalhada de todas as atividades de pesquisa desenvolvidas e os resultados obtidos durante o período de vigência do apoio financeiro.

PESQUISADOR(A): Ronald Teixeira Peçanha Fernandes
Plano de trabalho vinculado ao curso: Enfermagem

@: fernandesronald1@gmail.com

PROJETO: A Saúde do Homem na Atenção Integral: onde é possível chegar?

Cronograma:
Universidade Estácio de Sá
Apêndice 2
Cronograma de atividades desenvolvidas
Visita ao cenário de coleta de dados	Fevereiro 2018
Previsão do início de coleta de 
dados	Março	 2018	 	 		 	 	 
Coleta de dados		Março à Agosto 2018
Submissão de artigo com achados preliminares	Julho à Agosto	2018				
Entrega de relatórios 
de acompanhamento de pesquisa		Mensalmente a partir de março 2018
Participação em reuniões de Pesquisa	Semestralmente em data à critérios da D.P.A.	
Entrega 
de relatório final de pesquisa Janeiro 2019.					


Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO 
O presente trabalho terá como linha de pesquisa Saúde e Sociedade e como área predominante Enfermagem no Cuidado a Saúde do Homem. Tem 
como tema a assistência integral ao usuário na Saúde do Homem. O objeto de estudo são fatores que interferem na assistência integral ao usuário na saúde do 
Homem.
A motivação para realizar este trabalho surgiu a partir da orientação de um trabalho de conclusão de curso em que os discentes procuraram identificar em uma 
realidade restrita, os fatores que interferiam negativamente na busca de homens or serviços de saúde na Atenção Basica. Além deste trabalho de conclusão de curso, 
outro, publicado em 2017 (Reuol v.(11), n.(Supl. 10), out. 2017) em que os discentes investigaram os motivos da para a procura de homens por serviços de saúde. Com 
esta pesquisa espera-se que o conhecimento sobre a saúde do homem seja ampliado e desta maneira seja possível estabelecer estratégias de assistência de enfermagem 
à homens em diferentes cenários de saúde. Conhecendo as necessidades dos homens em saúde é possível desmistificar que os conceitos hegemônicos de gênero sejam 
os maiores responsáveis por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)
Historicamente, os homens morrem mais rápido que mulheres. No município do Rio de Janeiro 
em 2007, segundo dados do DATASUS, os óbitos por causas evitáveis de 5 a 74 anos representavam a totalidade de 29.504 casos, onde 61,7% eram do sexo masculino; e 
quando se tratavam de morte por causas externas esse número era ainda maior chegando a representar 80% dos casos registrados na capital fluminense.    
Quando 
levado em conta os casos ocorridos em todo território nacional, em 2007, a percentagem de óbitos de pessoas do sexo masculino por causas evitáveis era de 64%, e por 
causas externas era de 83,4%, segundo DATASUS.
Impulsionado por estes dados alarmantes, notou-se que para uma melhora nos indicadores de qualidade e padrão de 
vida mais longo, fazia-se necessário uma atenção que não envolvesse somente o cuidado à criança, à mulher e ao idoso, e sim a um grupo que representava 22,5 milhões 
dos trabalhadores formais do país, que morriam por conta da falta de atenção com seu autocuidado e serviços que enfrentassem os agravos que sobre aquele grupo 
incidiam (BRASIL, 2009). Foi quando em 27 de agosto de 2009 foi promulgada a Portaria de Nº 1.944 que institui no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH). 
A PNAISH dispõe serviços voltados para a saúde integral da população de sexo masculino entre 20 e 59 anos, 
e o seu objetivo maior é promover a melhoria das condições de saúde da população masculina do Brasil, contribuindo, de modo efetivo, para a redução da morbidade e 
mortalidade do enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação de acesso, às ações e aos serviços de assistência integral à saúde (BRASIL, 2009). 
Ressalta-se que anteriormente a esta política, a assistência integral a todos os brasileiros é garantida através da Lei 8080/90, denominadas Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 
1990).
Contudo, anos após a PNAISH ser implantada, os dados mais recentes do Ministério da Saúde (DATASUS 2014), mostram que o homem ainda é a maior vítima de 
mortes por causas evitáveis (representando 64,1%), e externas (82,3%). No Município do Rio de Janeiro essas percentagens giram em torno de 60,4% e 77,6%, 
respectivamente. 
Buscando entender o porquê dessa política não apresentar resultados tão efetivos quanto às políticas de assistência à mulher, à criança e ao idoso, 
pesquisou-se os motivos que interferem a aplicabilidade da assistência integral ao homem, principalmente no nível primário de atenção, onde é a porta de entrada para 
todo o sistema de saúde. E concomitante a isso, auxiliar o profissional de Enfermagem conhecer e compreender essas barreiras, para que possa elaborar estratégias 
eficazes na oportunidade de captação destes indivíduos. 
Para consolidar a implantação da PNAISH há a necessidade de transpor entraves culturais e sociais, com o forte 
pensamento androcêntrico de que o homem é forte e líder (GOMES et al 2008);  o horário de funcionamento dos serviços que estão organizadas em horários 
incompatíveis com os de atividades laborais desses indivíduos (CAVALCANTI et al 2014); a falta de qualificação do profissional para na atenção à saúde do homem, e até o 
desconhecimento da política por parte desses (MOREIRA,FONTE e BARBOZA 2014).   
Diante disso, destacamos como problema do estudo: Quais os fatores que 
interferem na assistência integral ao usuário na saúde do homem? 
Pretende-se atingir os seguintes objetivos: Identificar os fatores que influenciam na assistência 
integral ao usuário na Saúde do Homem. Propor a partir dos fatores intervenientes, estratégias de Assistência de Enfermagem e Discutir como esses fatores exercem 
influencia para a busca por assistência de saúde por parte destes usuários.
JUSTIFICATIVA 
Justifica-se o presente estudo, para uma avaliação de ações estratégicas de 
assistência ao usuário do sexo masculino levando em consideração a prevalência do número de óbitos por doenças preveníveis e causas externas em usuários do sexo 
masculino, mesmo após a implantação de uma política voltada para esse grupo, evidenciada por dados nacionais.
Como resultado busca-se conhecer os fatores que 
influenciam na assistência integral do homem, que impedem a presença destes indivíduos nas unidades de atenção básica. E tem a perspectiva de através dos dados 
obtidos, auxiliar o enfermeiro na elaboração de novas estratégias de captação destes indivíduos e de assistência individual em saúde.    
RELAVÂNCIA SOCIAL
Tem como 
contribuição, o incentivo a busca pelo serviço de saúde, conscientizando os usuários sobre a importância da aderência ao cuidado em saúde, publicitar a existência de 
uma Política Pública de Atenção à Saúde de Homens e priorizar uma assistência de enfermagem individualizada a gruos populacionais.
RELEVÂNCIA ACADÊMICA 


Estudos na área aumentarão o conhecimento sobre a saúde de homens, ampliando assim, o número de publicações sobre o tema, fortalecendo o embasamento científico 
na tomada de decisões em saúde. Estimular reflexões e discussões sobre os programas e campanhas direcionados exclusivamente para o público masculino, utilizando o 
ensino de enfermagem para dar mais  visibilidade ao tema saúde do homem. Com isso, a partir das práticas de enfermagem, dar conhecimento para que novas 
estratégias sejam criadas ou modificadas, sistematizando e qualificando a assistência de enfermagem.
2. METODOLOGIA
Para a realização desta pesquisa será utilizada 
uma abordagem de natureza qualitativa, método exploratório-descritivo e do tipo de campo. Será realizada busca em bases de dados científicos e indexados, tais como, 
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), MedLine e PubMEd com as palavras chaves Saúde do Homem e Enfermagem para suporte técnico aos resultados obtidos ao longo da 
coleta de dados.
A leitura e análise do material encontrado sobre o tema permitirá maior conhecimento sobre o assunto abordado, construindo assim uma base sólida 
para o desenvolvimento do raciocínio mais acurado frente ao que se propõe estudar.
O presente estudo terá como cenário uma empresa privada situada na região 
metropolitana do Rio de Janeiro. Esta contém um quadro composto por funcionários de faixa etária e grau de escolaridade diferenciados. 
Os participantes serão 
convidados de acordo com o sexo e faixa etária contemplada pela PNAISH, ou seja, homens com idade entre 21 e 59 anos. 
Os dados serão coletados através de 
entrevista semiestruturada, com auxílio de gravação em aparelho MP3.
ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA
A pesquisa está fundamentada na Resolução 466 da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, sancionada em 12 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a 
regulamentação de pesquisas com seres humanos, respaldando quanto a potenciais riscos e benefícios. Constará ainda de TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO, onde os participantes serão orientados e tomarão ciência sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, e eventuais incômodos, podendo em 
qualquer momento, haver desistência por parte dos entrevistados.  Este projeto foi submetido ao Comitê de ética da Universidade Estácio de Sá sob o CAAE: 
65963517.5.0000.5284.
3. VIABILIDADE ECONÔMICA
Este projeto é viável do ponto de vista econômico em detrimento do auxílio recebido pelo pesquisador por esta 
Universidade para eventuais deslocamentos que se façam necessários, bem como, insumos para a produção de relatórios, serviços de consultoria para publicação de 
artigos e reprodução de materiais de consulta, compra de livros entre outros.
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PROJETO: Distorção na Percepção da Autoimagem Corporal em Mulheres: Estudo Sobre a Associação com Hábitos de Vida 

Cronograma:
Cronograma de Atividades

Pesquisa bibliográfica, Entrevista e Coleta de Dados Pessoais, Antropométricos, do Nível de Atividade Física e de Autopercepção da Imagem 
Corporal

No período compreendido entre os meses de fevereiro e outubro de 2018 serão realizadas as atividades de levantamento bibliográfico para atualização sobre o 
tema a ser desenvolvido na pesquisa. Além disso, será realizada, no mesmo período, a aplicação dos questionários para coleta das informações sobre o perfil social, a 
percepção da autoimagem corporal bem como o nível de atividade física das avaliadas e será realizada, também, a coleta dos dados antropométricos.
	
Elaboração do 
Banco de Dados e Produção de Relatórios	

Os dados coletados serão registrados em um banco de dados no período compreendido entre os meses de março e 
novembro de 2018, para organização e posterior análise estatística. 

Análise Estatística, Redação de Trabalhos e Elaboração de Artigos			

Durante todo o período 
vigente da pesquisa, entre os meses de fevereiro de 2018 e janeiro de 2019, serão produzidos relatórios mensais detalhando as atividades desempenhadas e os resultados 
até então obtidos.


Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
O conceito de corpo ideal pode variar de acordo com a perspectiva formada a partir de diferentes culturas bem como fato de que culturas 
contemporâneas ocidentais tendem a idealizar a magreza para mulheres (Andrade & Bosi, 2003). As explicações para a existência desse ideal de magreza incluem o 
desejo de imitar classes sociais de poder econômico mais elevado, para as quais magreza vem sendo associada a melhor bem-estar e saúde (Almeida et al., 2005).
A 
imagem corporal (IC) pode ser entendida como uma construção multidimensional que descreve de forma ampla as representações internas de nossa estrutura corporal e 
da aparência física, em relação a nós mesmos e aos outros. (Damasceno et al., 2005). A avaliação da autoimagem corporal está diretamente relacionada à satisfação de 
um indivíduo em relação ao seu próprio corpo, o que deve incluir opiniões pessoais sobre o assunto. Ainda que grande parte das pessoas pense que seu corpo está 
definitivamente formado após ingressar na vida adulta, o que acontece, na realidade, é que o corpo sofrerá mudanças que podem variar de acordo com as peculiaridades 
de cada indivíduo e também pelo ambiente que ele vive (Papalia, 2010). Desse modo, vem sendo demonstrada a importância do estudo dos potenciais efeitos benéficos 
que a satisfação com a IC pode trazer (Patrão et al., 2017).
Estudos realizados em diferentes países têm sugerido que a IC influencia as reações ligadas às mudanças na 
massa corporal e também nas atitudes ligadas ao seu controle. Desse modo, a percepção errônea da IC poderia levar a comportamentos inadequados, gerando alterações 
na massa corporal (Leonhard & Barry, 1998; Kakeshita et al., 2006). Vários autores já buscaram construir diferentes instrumentos de avaliação da IC (Thompson & Gray, 
1995; Coutinho, 1997; Harris et al., 2008). Em estudo realizado no Brasil avaliando estudantes universitários de ambos os sexos, a autopercepção da imagem corporal foi 
considerada adequada, principalmente, em indivíduos ativos e muito ativos, o que não ocorreu entre aqueles classificados como sedentários ou irregularmente ativos 
(Bracht et al., 2013). De acordo com Turtelli et al. (2002), uma maior consciência da imagem corporal, em variadas situações, só pode ser alcançada através do 
movimento. 
Ainda, tendo em vista que a autopercepção equivocada é uma condição que pode provocar uma tendência a desenvolver problemas de ordem física e 
psicológica (Ramirez & Rosen, 2001) e que os instrumentos para sua avaliação dependem das características étnicas e culturais da população (Mciza et al., 2005; Pulvers 
et al., 2004), evidencia-se a utilidade em avaliar a percepção da autoimagem corporal em uma amostra de mulheres integrantes de uma população específica 
comparando estes resultados com o estado nutricional das mesmas. Assim, o presente projeto tem como objetivo principal comparar a percepção da IC de mulheres 
ativas e inativas residentes em Resende, Rio de Janeiro e arredores, identificando possíveis discrepâncias entre a IC e o estado nutricional (EN) das avaliadas.


Objetivo 
Geral


Analisar a percepção da imagem corporal de mulheres inativas e fisicamente ativas, no intuito de verificar se há discrepâncias entre a autoimagem corporal 
percebida e o estado nutricional das avaliadas.		Objetivos Específicos			•	Identificar as principais características físicas e sociais das avaliadas,	•	Avaliar o EN e nível de 
qualidade de vida das participantes,	•	Investigar a correlação entre a percepção da IC e o EN das avaliadas no intuito de detectar possíveis discrepâncias.		Público 
alvo


Será avaliada nesta pesquisa uma amostra composta por mulheres fisicamente ativas e inativas, na faixa etária de 18 a 45 anos de idade, residentes na cidade de 
Resende/RJ.

Justificativa

A percepção equivocada da autoimagem pode levar a problemas de ordem física e psicológica. Os instrumentos para a avaliação da 
autoimagem podem auxiliar na detecção deste tipo de ocorrência e, assim sendo, destaca-se a importância de fazer uso deste tipo de recurso para avaliar a percepção da 
autoimagem corporal de uma amostra de mulheres integrantes da população de Resende, Rio de Janeiro e proximidades, comparando estes resultados com o estado 
nutricional e o nível de atividade física das avaliadas. 

Metodologia

Casuística

Será selecionada uma amostra composta por 82 mulheres, residentes em Resende, Rio 
de Janeiro, segundo cálculo amostral com p ≤ 0,05 e poder de teste de 0,8. Todas as participantes serão previamente informadas sobre os dados a serem coletados para a 
realização do trabalho e participarão como voluntárias.

Critérios de Inclusão
Serão incluídas no estudo todas as voluntárias que apresentarem as seguintes 
características:  mulheres na faixa etária entre 18 e 45 anos, que tenham escolaridade mínima de quatro anos de estudo formal e não refiram qualquer problema osteo-
muscular. Ao aceitarem participar do estudo, as mulheres, numa visita ao Laboratório de Medidas e Avaliação Física da UNESA/Resende, assinarão o termo de 
consentimento livre e esclarecido (Anexo I) para, a partir de então, serem avaliadas. Na ocasião da visita ao referido Laboratório, o estudo será apresentado a cada uma 
das voluntárias pela pesquisadora principal deste projeto. 

Coleta de Dados Pessoais e da Percepção da Autoimagem

As avaliadas responderão a questionário 
padronizado para que sejam realizadas: 1) coleta de dados pessoais; 2) Avaliação da percepção da autoimagem corporal e do estado nutricional utilizando escalas de 
silhuetas (Anexo 2). 

Avaliação Antropométrica

A avaliação será realizada tendo como referência as medidas de: estatura corporal (medida duas vezes em 
estadiômetro), massa corporal (MC), perímetros do quadril, abdomen, braço e coxa, além de dobras cutâneas do braço, costas, abdomen e coxa (medidos com fita 
métrica inextensível) (Anexo 3). Para essas medidas serão usadas roupas padronizadas (bermuda e top). 
Será calculado o índice de massa corporal (IMC), obtido pela 
razão entre o peso e o quadrado da estatura, e sua classificação seguirá o proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (Quadro 1). Na ocasião da realização das 
medidas antropométricas, a quantidade de gordura corporal será estimada por equipamento de bio-impedância.
                  Quadro 1. Estado nutricional de adultos 
segundo IMC.
Classificação	IMC (kg/m2)
Magreza grau III	<  16
Magreza grau II	16 a 16,9
Magreza grau I	17 a 18,4
Eutrofia	18,5-24,9
Sobrepeso	25-
29,9
Obesidade grau I	30 a 34,9
Obesidade grau II	35 a 40
Obesidade grau III	>40
                   Fonte: OMS, 1995; OMS, 1997. 

Avaliação do nível de atividade 
física

                O nível de atividade física será avaliado através do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) em sua versão curta (Matsudo et al., 2001). As 
avaliadas serão classificadas como ativas (≥150 min/semana de caminhada ou outra atividade moderada ou ≥60 min/semana de atividade física intensa) ou inativas (<150 
min/semana de caminhada ou outra atividade, ou <60 min/semana de atividade intensa) (Patrão et al., 2017). O IPAQ é um instrumento validado, tanto no Brasil quanto 
em nível internacional, e avaliado de acordo com a classificação do nível de atividade física específica. Ainda, as avaliadas também serão questionadas especificamente 
sobre estarem engajadas na prática regular de algum tipo de exercício físico padronizado.

Avaliação da Qualidade de Vida

Será utilizado o questionário Medical 
Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) (Ciconelli et al., 1999; Bagheri et al., 2017) como instrumento para avaliar a qualidade de vida. Este 
questionário é composto por 36 itens que avaliam as seguintes dimensões: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, 
aspectos emocionais e saúde mental. A pontuação varia de 0 a 100 e quanto maior for a pontuação melhor a saúde e menor é a dor do avaliado.

Análise Estatística
	Os 
resultados obtidos serão analisados com os testes estatísticos mais adequados para tais fins. Os testes serão fixados com valores de confiança em 95% com o valor p < 
0,05 sendo considerados significativos. Os dados serão expressos como média (desvio padrão), mediana (mínimo e máximo) ou percentual. A análise estatística será 
realizada com o programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para Windows (21.0) (Chicago, IL, USA).

Resultados Esperados

Espera-se com este 
trabalho, ratificar a importância de avaliar a percepção da autoimagem corporal em mulheres, destacando a diferença entre este tipo percepção em mulheres fisicamente 
ativas e mulheres consideradas inativas.

 Viabilidade Técnica e Econômica

Para a coleta de dados no presente estudo os recursos materiais que não estiverem 
disponíveis no laboratório, serão providenciados pela pesquisadora responsável.

Recursos/materiais necessários
Para a verificação da massa corporal será utilizada 
balança eletrônica da marca Tanita que também forneça estimativa do percentual de gordura corporal (%GC) por bioimpedância. A estatura será medida em 
estadiômetro e as medidas de perímetro serão realizadas com auxílio de fita métrica inextensível.
Os questionários serão administrados juntamente com as escalas de 
silhuetas para investigar aspectos referentes às mulheres que se voluntariarem a participar deste estudo, os principais aspectos investigados serão: nível de escolaridade 
das avaliadas, a percepção da MC e da IC, variáveis antropométricas e níveis de atividade física semanais.
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PROJETO: Alterações ao Holter 24 horas em recem-natos e lactentes expostos verticalmente ao Zika Virus

Descrição do Plano de Trabalho
Título: Avaliação Cardiológica de Recem-Natos e Lactentes com Exposição Vertical ao Zika Vírus.INTRODUÇÃO: O vírus Zika é um arbovírus do gênero Flavivírus, família 
Flaviviridae, transmitido por mosquitos da especie Aedes (1).O vírus tem um genótipo africano, encontrado apenas no continente africano e um asiático, associado as 
epidemias no sudeste asiático, ilhas do Pacifico e nas Américas (2). O vírus parece ter sofrido adaptação genética da linhagem asiática para maior infectividade em 
humanos (3). O Brasil nas Americas apresenta maior número de casos de infecção com 500.000 a 1.500.000 casos, desde março de 2015 (7).Os critérios clínicos para o 
diagnóstico desta doenças anteriormente considerada auto limitada e assintomática até a descrição no Brasil da síndrome da Zika congênita em 2015, são exantema 
maculopapular pruriginoso e pelo menos dois dos sintomas e sinais a seguir: febre baixa por 1 a 2 dias, conjuntivite não purulenta, poliartralgia e edema periarticular (6). 
Eventualmente mialgia, dor retro-ocular, vômitos e linfadenomegalia.  O diagnóstico laboratorial da infecção aguda é realizado por reação em cadeia da polimerase (PCR), 
positiva no sangue até 10 dias e na urina até 30 dias do início da doença. A sorologia (IgM e IgG) nunca foi validada e apresenta reações cruzadas com dengue e 
chikungunya (9).O modo mais importante de transmissão do vírus Zika é por meio da picada do mosquito Aedes aegypti (3). A identificação do vírus em líquido amniótico 
indica que este atravessa a barreira transplacentária, com risco de dano ao embrião (10). Microcefalia foi definida como um perímetro cefálico menor ou igual a 2 desvios 
padrões para sexo e idade gestacional (13). Em outubro de 2015, o Ministério da Saúde do Brasil (MS) detectou um aumento das notificações de recém natos com 
microcefalia em Pernambuco, acompanhado de exantema materno durante a gestação. Em seguida o vírus ZIKA foi detectado por PCR em amostras de tecidos de um 
natimorto com microcefalia na Paraíba, o MS emitiu nota confirmando a relação entre microcefalia e infecção intra-útero pelo Zika vírus (10). Síndrome neurológicas 
como Guillain-Barré estão associadas ao vírus Zika, fato também observado na Micronésia e  Polinésia Francesa(14). Definiu-se como suspeito toda gestante com doença 
exantemática aguda, excluídas outras doenças e todo feto com perímetro cefálico menor ou igual a dois desvios padrões para idade gestacional e sexo ou com qualquer 
outra alteração neurológica sugestiva de infecção congênita e considerou-se caso confirmado toda gestante suspeita com diagnostico laboratorial de Zika e todo feto 
suspeito com ou sem confirmação laboratorial de infecção pelo Zika. Em todos esses casos, os pacientes devem ser encaminhados para acompanhamento da gestação e 
dos conceptos (16). Até maio de 2016, a taxa de incidência de infecção pelo Zika vírus no Brasil era de 67,6 por 100 mil habitantes (8) e todos os estados brasileiros 
haviam notificado casos suspeitos. Por ser um evento de início recente em todo o mundo, não há até esse momento nenhum relato na literatura de alterações 
cardiológicas causadas pela infecção pelo vírus Zika, seja durante a gestação ou fora dela. A infecção pelo vírus da dengue causa alterações cardiológicas de magnitude 
clínica leve a severa, inclusive no Brasil, até 2008. A partir de 2008, repetindo o padrão conhecido no sudeste asiático, a infecção começou a se apresentar como grave em 
10% dos casos e com óbito em 1%. Esses pacientes apresentavam alterações cardiológicas tais como disfunção miocárdica leve a severa (alguns com miocardite 
fulminante), confirmadas por ecocardiograma, eletrocardiograma, ressonância magnética e estudo anatomopatológico (imunohistoquímica) (16). A infecção pelo vírus da 
dengue adquirida por transmissão vertical foi descrita em diversos países, mas não houve, até o momento, relato de malformações congênitas no feto causadas pela 
infecção em nenhum momento da gestação(17). A passagem de anticorpos via placentária se faz de forma mais significativa no terceiro trimestre de gestação, portanto 
os recém natos prematuros apresentam menor quantidade de anticorpos. A infecção pelo vírus da dengue no início da gestação pode levar a risco de abortamento de 
10% e o risco de morte fetal nas infecções contraídas na fase final da gestação é de até 13% enquanto o de prematuridade varia de 13 a 50% (17).  O ECO se baseia na 
emissão de feixes de ultrassom através de transdutores de alta frequência, fornecendo a imagem das estruturas cardíacas. Possui uma alta acurácia diagnóstica no 
período intraútero (feto), neonatal, infância e adolescência e é o método de imagem padrão-ouro para cardiopatias congênitas e adquiridas, assim como na avaliação das 
alterações funcionais e hemodinâmicas. É um exame não invasivo, seguro, com aquisição rápida e em tempo real da imagem, menor custo, ausência de contraindicações. 
O modo bidimensional permite a identificação detalhada dos aspectos anatômicos das estruturas cardíacas. O estudo do Doppler associado ao fluxo em cores permite 
mensurar as velocidades dos fluxos transvalvares e intracavitário e determinar a direção desse fluxo no interior da cavidade cardíaca. A análise quantitativa das dimensões 
das estruturas cardíacas é crucial no diagnóstico de alterações e manejo dos pacientes portadores de cardiopatias congênitas ou adquiridas. A presença de disfunção 
sistólica ventricular ao ECO é de extrema importância na prática clínica para decisão terapêutica. Essa avaliação deve ser realizada de forma qualitativa e quantitativa, 
tendo em vista que a estimativa visual da função global e regional é altamente dependente da experiência do examinador e pode apresentar variabilidades tanto 
intraobservador quanto interobservador significativas. A avaliação da função sistólica do ventrículo esquerdo (VE), cujo valor normail é acima de 55%, é realizada através 
do cálculo de fração de ejeção pelo método de Teichholz, pelo software do aparelho de ecocardiografia (18).O Holter consiste no registro do traçado eletrocardiográfico 
durante as atividades de 24horas. Avaliação da confiabilidade de qualquer exame realizado por vários membros de uma equipe poderá contribuir para avaliação dessa 
equipe e maior padronização da técnica do exame. OBJETIVO GERAL: Descrever alterações cardiológicas congênitas de recém natos e lactentes diagnosticados com 
exposição vertical ao Zika vírus e contextualizar com as alterações cardiológicas associadas a infecções por outros flavivírus. OBJETIVOS ESPECIFICOS: a) Revisar a literatura 
sobre alterações cardiológicas congênitas associadas à transmissão vertical por flavivírus. b) Descrever alterações na avaliação ecocardiográfica de recém natos e lactentes 
diagnosticados com exposição vertical ao Zika vírus. c) Descrever os achados presentes à monitorização por Holter 24 horas de recém natos e lactentes diagnosticados 
com exposição vertical ao Zika vírus. d) Comparar as alterações cardiológicas segundo características da infecção materna: trimestre da gestação e demais alterações 
congênitas no recém-nato, (por exemplo, microcefalia e alterações oftalmológicas). MÉTODO: Trata-se de estudo seccional observacional de descrição de alterações ao 
ecocardiograma bidimensional com color doppler e ao holter de 24 horas de recém natos e lactentes com diagnóstico de exposição vertical ao Zika vírus. Será realizado 
um estudo de confiabilidade dos parâmetros ao ecocardiograma de uma parte da amostra, com duplas de cardiopediatras empregando mascaramento. Casuística: Serão 
incluídos sequencialmente todos os recém-natos tanto nascidos no IFF Fiocruz ou encaminhados ao IFF que preencherem os critérios do MS de casos confirmados de 
infecção vertical pelo ZIKA vírus desde junho 2016 a agosto 2018 ao serviço de cardiopediatria. Espera-se totalizar 139 avaliações, este foi o tamanho amostral mínimo 
com erro alfa de 5% para estimar uma proporção de arritmia cardíaca ou alteração ao ECO de 10%, com erro absoluto de 5%.  Serão excluídos os bebes com alterações 
cromossômicas detectadas e os recém natos de mães com diagnóstico confirmado de dengue, rubéola ou outra doença transmissão vertical.  Para o estudo de 
confiabilidade, considerou-se CCI de 0,85 e não <0,75, alfa de 5%, totalizando 44 ECOs em duplicata. Serão avaliadas possíveis malformações estruturais cardíacas, função 
miocárdica pela fração de ejeção (método de Teichholz) e derrame pericárdico.
 O Holter 24 horas será realizado durante internação hospitalar na enfermaria de DIP do 
IFF. Os dados serão digitados em Epi-Data 3.1 e as fichas arquivadas pelo coordenador, com análise preservando o anonimato. O atendimento pediátrico se dará de 
maneira integral independente da pesquisa. Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do CEP-INI sob CAAE 62728516.2.0000.5262.  
Na análise estatística com MedCalc 15.1 e SPSS 23 serão descritas as medidas de incidência acumulada de alterações cardiológicas estruturais com respectivos IC de 95%, 
as medidas de tendência central com desvio padrão das variáveis contínuas (fração de ejeção e tamanho das cavidades cardíacas) e mediana e intervalo interquartil dos 
parâmetros do ECG (frequência onda P, QRS e QTc, PR). Poderão ser calculados os Riscos Relativos ou Diferenças de Risco com IC 95% dessas alterações segundo o 
momento da infecção viral materna. Em parte da amostra será feita a avaliação de confiabilidade interobservador dos resultados das aferições ao ECO utilizando-se o 
Coeficiente de Correlação Intraclasse com IC de 95%. RESULTADOS ESPERADOS: Esse é um estudo inédito que espera-se contribua para o conhecimento de possíveis 
malformações cardíacas nos recém natos expostos à transmissão vertical do Zika vírus e ajude a estabelecer ou não a necessidade desses exames em todos os bebês 
expostos. Espera-se que o estudo de confiabilidade contribua para apontar a necessidade ou não de uma maior padronização nos métodos utilizados pela equipe para a 
realização das medidas de cavidades cardíacas com ECO. VIABILIDADE ECONOMICA: O serviço de cardiopediatria do IFF conta com um aparelho de ecocardiograma 
bidimensional com color doppler e 3 cardiopediatras no projeto. O aparelho de Holter Ambulatorial Cardiolight com registro de alta precisão e demais itens de consumo e 
permanentes foram adquiridos com recursos contemplados CNPq 440846 2016 – 1,  edital MCTIC/FNDCT – CNPq/Capes. Foram aprovados um bolsista de IC CAPES e 
outro ITI A CNPq por três anos e um IC UNESA um ano. O Laboratório de Epidemiologia Clínica INI/Fiocruz possui licença dos softwares estatísticos. O setor de Cardiologia 
Pediátrica do IFF está apto a acompanhar os pacientes do estudo que apresentem qualquer alteração nos exames. Referências bibliográficas 1. Calvet G, et al. Detection 
and sequencing of Zika virus from amniotic fluid of fetuses with microcephaly in Brazil: a case study. Lancet Infect Dis. 2016 Jun;16(60):653-60.2. Foy BD et al. Probable 
non-vector-borne transmission of Zika vírus, Colorado,USA. Emerg Infect Dis. 2011;17:880-882. 3. Musso D et al., (2014) Potential for Zika virus transmission through 
blood transfusion demonstrated during an outbreak in French Polynesia, November 2013 to February 2014. Euro Surveill 19(14). 4. Schuler-Facini L,Association between 
Zika vírus and microcephaly-Brazil,2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016;65(3):59-62. 5. Watrin L, et al. Guillain-Barré syndrome (42 cases) occurring during a Zika 
virus outbreak in French Polynesia. Medicine Baltimore 2016;95.(14):e3257. 6. PAHO/WHO.Epidemiological Update: Neurological Syndromes,Congenital Anomalies and 
Zika Virus Infection: 17 January 2016.Pan American Health Organization/World Health Organization,2016. 7. http://www.portalsaude.gov.br/images/pdf/2016/11/2105-
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Cronograma:
Etapa 1 Início Fevereiro de 2018 até submissão de artigos: atualização contínua da revisão bibliográfica em bases de dados indexadas PubMed, Scielo, Scopus, Cochrane, 
Tripdatabase utilizando software de gerenciamento livre Zotero.

Etapa 2 : Fevereiro a Março de 2018. Conclusão da Análise de Dados de Confiabilidade das Medidas 
Ecocardiográficas. Previamente serão realizados todos os Ecocardiogramas da primeira onda de neonatos com microcefalia, os dados foram inseridos em Epidata 3.1 e 
procedida análise preliminar com dados contínuos. Em seguida serão obtidos possiveis pontos de corte para dicotomizar e analisar os dados de confiabildiade segundo 
presença ou não de alteração utilizando indice Kappa de Cohen.

Etapa 3. Início Fevereiro a Fim Abril de 2018 Conclusão dos procedimento de Holter CV de 24horas 
Realização de exames de Holter em todos os neonatos e realização / digitação dos laudos. Elaboração e submissão primeiro artigo.		Etapa 4 – Inicio: março de 2018 a  
Fim: Junho 2018 Análise consolidada dos resultados das avaliações por Holter . Análise estatística descritiva das alterações eletrocardiográficas e por Holter de 24h mais 
frequentes nos neonatos segundo a gravidade das alterações de microcefalia e outras congênitas.
a
Etapa 5.  Início: Maio 2018 em diante. Interpretação de Resultados. 
Atualização da Busca Bilbliográfica em bases indexadas contextualizando com resultados obtidos , discussão com doutoranda e bolsistas envolvidos, redação de dois 
manuscritos de confiabilidade das medidas ao ecocardiograma e alteração nos achados do Holter.

Etapa 6. Início: Julho 2018 a setembro 2018. Elaboração e Submissão 
segundo manuscrito.

Etapa 7: Início: Outubro a dezembro 2018 e Janeiro 2019 Treinamento e Participação de bolsistas IC e doutoranda em eventos científicos para 
apresentação oral dos resultados da pesquisa.



767-775. 10. Croti UA et al..Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular
Pediátrica. 2a edição.Sao Paulo:Roca,2011. 11. Musso D, Gubler DJ. Zika vírus. Clin Microbiol Rev. 2016; 
29:487-524.
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Cronograma:
Escolha dos alunos voluntários - fev e mar/18
Início das ações do projeto - fev, mar e abr/18
Pesquisas bibliográficas preliminares - fev, mar, abr e mai/18
Trabalho de 
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Relatórios sobre o andamento das atividades - fev/18 a jan/19

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO

A Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais devastados e ameaçados do planeta. Outra característica sua é a complexidade e presença de muitas 
espécies endêmicas, como acontece em florestas tropicais (DEAN, 2007). Estima-se que o Brasil possua 22% das plantas conhecidas no mundo, um patrimônio que vem 
sendo alvo da cobiça por parte de países do primeiro mundo (SHARAPIN, 2000). 
O Estado do Rio de Janeiro, lugar privilegiado do ponto de vista da presença de 
remanescentes de Mata Atlântica (QUINTEIRO, 2008), principalmente na região serrana, especificamente Nova Friburgo, com ocorrência de vegetação exuberante, rios, 
cachoeiras e clima de serra, reúne atributos atrativos. 
Particularmente no caso do 5º Distrito, Lumiar, que a partir da década de 80, com o asfaltamento da estrada que o 
liga a Mury, essa localidade começou a perder sua característica de isolamento parcial, mantida desde os tempos da colonização e começou a sofrer uma “invasão” de 
turistas (TEIXEIRA, 1998). A partir daí, os espaços rurais, originalmente destinados à lavoura, foram substituídos por espaços de lazer, provocados pela atividade turística 
(CARNEIRO, 2000). Até aquele momento, sua população era composta basicamente por agricultores que mantinham muito pouco ou nenhum contato com o meio 
urbano (TEIXEIRA, 1998).
Diante de nossos olhos, modificações em diversos âmbitos acontecem sem que se tenha tempo de dar conta de quanta coisa pode estar sendo 
transformada nesse processo. 
A biodiversidade presente nas florestas tropicais tem reconhecida importância ecológica, econômica, social e cultural, mas o 
conhecimento científico do seu potencial ainda é restrito, o que demonstra que pesquisas podem subsidiar trabalhos sobre usos sustentáveis e apontar para potenciais da 
biodiversidade através da valorização e do aproveitamento do conhecimento empírico das comunidades inseridas nesse ambiente (QUINTEIRO, 2008).
O uso de plantas 
no tratamento e na cura de enfermidades é tão antigo quanto à espécie humana, simbolizando muitas vezes o único recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos 
étnicos (MACIEL et al., 2002). A falta de médicos disponíveis e o acesso difícil a medicamentos permitiram a abertura de espaços sociais ocupados por práticas 
terapêuticas populares (PUMAR-CANTINI, 2005) que faziam com que pessoas recorressem freqüentemente àqueles que detinham o conhecimento das propriedades 
medicinais das plantas: os erveiros, ou até mesmo os rezadeiros. Essa era uma prática que fazia parte do cotidiano, que pouco a pouco foi perdendo seu espaço com a 
chegada de outros recursos advindos do desenvolvimento, que no caso do 5º Distrito de Nova Friburgo, pode ser ilustrado pela urbanização sofrida lá. 
As investigações 
etnofarmacológicas e etnobotânicas têm sido usadas como estratégia de seleção de plantas medicinais reconhecidas por cientistas em todo o mundo. A grande 
contribuição de muitos estudos é apresentar uma lista de espécies (animais ou plantas) com informações sobre seus usos por comunidades locais. Tais pesquisas 
continuam resgatando o período inicial das investigações etnocientíficas, fortemente carregadas de uma influência etnográfica (ALBUQUERQUE, 2005).
Para Geertz 
(1989), quando se quer compreender o que é ciência, não se deve olhar, em primeiro lugar, para suas teorias ou descobertas, mas sim, para o que os praticantes da 
ciência fazem.
Nesse sentido, algumas perguntas poderiam ser feitas. Quais as práticas de cura utilizadas no cotidiano dessas pessoas? Como surgem essas práticas? Que 
plantas são utilizadas nelas? Como as mudanças sociais afetam esse saber e sua transmissão? O que há em comum entre seus praticantes? 
Atualmente algumas 
questões ganham espaços nas discussões focalizadas na área da saúde como o convívio da saúde com a doença, a busca de qualidade mais do que quantidade, a 
dimensão transnacional dos fenômenos de saúde, a constatação de que a conquista da saúde não significa a diminuição das doenças e o fato de que a riqueza e as 
tecnologias não representam o término das desigualdades (ADORNO & CASTRO, 1994). 
Porém, o presente projeto não possui a proposta de responder a todos os 
questionamentos que venham a surgir em meio a um assunto tão complexo e a valorização desse conhecimento se constitui, no mínimo, como um banco de dados sobre 
a potencialidade da biodiversidade.
 Por conta disso, o estudo de determinados aspectos do saber passado a várias gerações, principalmente aquele passado através da 
história oral, torna-se importante para registrá-lo antes que possa se perder definitivamente.  
Na busca pela compreensão das relações que permeiam o uso de plantas 
medicinais, as pesquisas etnodirigidas têm demonstrado ser poderosas ferramentas. De acordo com Albuquerque e Hanazaki (2006) muitos estudos se prendem a 
questões que muitas vezes são limitantes quanto a sua aplicação utilitária na descoberta de novos fármacos. Entre esses aspectos citam publicações com problemas 
éticos, metodológicos, teóricos e com resultados pobres. Vale ressaltar que mesmo os estudos que não possuem o objetivo inicial de contribuir com a descoberta de 
novos fármacos, mostram potencial de desdobramento no sentido de fortalecer essa área de pesquisa. 
Estando a Universidade Estácio de Sá, Campus de Nova Friburgo, 
inserida nesse ambiente da região serrana, vislumbra-se aqui uma ótima oportunidade de se desenvolver um projeto que permita criar, de maneira formal, um primeiro 
banco de dados que relacione espécies botânicas presentes na região, utilizadas informalmente com finalidades medicinais, antes que esse conhecimento, passado 
oralmente através das gerações, se perca definitivamente. 

HIPÓTESE: Com a crescente modernização, urbanização, melhoria do acesso a outros recursos como 
informação, presença de farmácias e postos de saúde no local, a área que foi transformada em Área de Proteção Ambiental e cerceou a prática agrícola e a vinda de 
muitas pessoas para a região, os hábitos e costumes são mudados, junto com isso ocorre também uma mudança da identidade social local. Então, a hipótese é que 
algumas práticas deixam de existir, entre elas a de se recorrer a plantas medicinais e as pessoas que detêm o saber tradicional sobre o seu uso, que foi apreendido 
oralmente e passado através das gerações. Pode-se citar ainda como hipótese, o fato de esse conhecimento não estar sendo repassado para outras pessoas.

2 
OBJETIVOS

Aponta-se aqui como objetivo geral:
-  Investigar sobre o uso e o conhecimento informal, o saber-fazer, de plantas medicinais por parte dos erveiros / 
rezadeiros de Lumiar, Nova Friburgo, RJ.
Na direção de contextualizar o estudo, alguns objetivos específicos são propostos, tais como:
- Conhecer as plantas medicinais 
utilizadas informalmente pelos detentores desse saber local;
- Relatar como é orientado o uso de plantas medicinais pelos detentores desse saber local (indicações, 
formas de preparo, partes usadas das plantas, coleta);
- Criar um banco de dados etnofarmacológicos com plantas presentes nesse remanescente de Mata Atlântica, 
onde se encontra a Universidade e a comunidade a ser estudada.

3 METODOLOGIA

A pesquisa está centrada sobre a metodologia participativa, onde acadêmicos 
poderão exercer a busca e a construção do conhecimento, além de tratar-se de um estudo qualitativo seccional transversal, descritivo e analítico baseado em dados 
coletados através da aplicação de entrevistas abertas e semi-estruturadas (Anexo II). As entrevistas representam relacionamentos entre personagens que compartilham 
uma experiência sentida como algo que deve ser conservado, recordado e transmitido (PUMAR-CANTINI, 2005). Os participantes, que aqui também podem ser chamados 
de atores sociais, assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I) como forma de formalizar sua contribuição com a pesquisa.
Na etapa seguinte, 
para repassar o conhecimento apreendido para o meio científico sem incorrer em erros de interpretação (PATZLAFF & PEIXOTO, 2009), os dados serão registrados numa 
Ficha Etnofarmacológica (Anexo III), acompanhadas de fotos das espécies descritas e o texto com os resultados será construído intercalando-se falas acadêmicas com as 
dos atores locais de forma a se criar um diálogo onde os diferentes discursos não se aniquilem, mas sim, se complementem. 

3.1 RESULTADOS ESPERADOS

A partir da 
análise dos dados coletados deverá se estabelecer uma compreensão e registro destes com a finalidade de se obter um banco de dados etnofarmacológicos característico 
da área de estudo eleita, articulando-o ao contexto cultural do qual faz parte.

3.2 VIABILIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA  

	O presente projeto será subsidiado pela 
Diretoria de Pesquisa Aplicada (DPA) - UNESA, pelo período de um ano (fevereiro de 2018 a janeiro de 2019) sem nenhum custo adicional, a não serem aqueles que se 
referem ao deslocamento até a área de estudo, que serão de inteira responsabilidade da pesquisadora. O valor do apoio financeiro será a partir de R$1.282,33, 
equivalente à 20 horas/semanais na tabela de atividades fora de sala de aula e será creditado na remuneração mensal. 
Alunos voluntários participarão do projeto, o que 
contribuirá para a ampliação de suas experiências acadêmicas.
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Título do Projeto:
Abordagem de imunologia de sistemas para identificação de grupos gênicos modulados diferencialmente em células do sistema imune em condições 
patológicas

1. Introdução
 Estudos de sistemas têm se revelado como uma abordagem moderna e de relevante impacto na pesquisa científica, ampliando em extensão 
e profundidade o número de questões e hipóteses iniciadas com análises de caracterização molecular de amostras biológicas em condições fisiológicas ou patológicas. 
Trata-se de abordagens que utilizam tecnologias de alto rendimento para gerar dados de alto conteúdo (tecnologias "omics"), com medidas multiparamétricas em um 
determinado sistema biológico (1, 2).
Os dados gerados nesse formato são referidos como "Big Data" da pesquisa biomédica, onde a geração de resultados em alta 
escala e alto conteúdo resulta em enorme volume, grande variedade e alta velocidade de dados disponíveis para acesso e análise. De fato, é desafiadora a organização de 
trabalho científico com abordagens de sistemas, onde a meta inicial passa a ser a captura, armazenamento e integração de dados produzidos em larga escala, a partir de 
um conjunto de estudos.
Os avanços tecnológicos utilizados na geração de dados em larga escala estão claramente representados nos estudos de genômica (1). A 
abordagem genômica de alto rendimento resulta em diversas medidas e análises de vários parâmetros genéticos que incluem sequência gênica, polimorfismos, sítios de 
metilação, níveis de transcrição, e outros. Dentre as abordagens genômicas, destacam-se os estudos dos perfis de transcriptoma. Esses estudos caracterizam-se por medir 
os níveis de transcrição gênica, em uma determinada amostra, a partir de sequenciamento em uma escala que abrange todo o genoma (3).
Abordagens de sistemas, 
além de detalharem informações fenotípicas, fornecem um grande número de dados primários que podem levar a novas hipóteses e definições de novas vias de 
processos moleculares e celulares envolvidos na resposta imune (4). Assim, pode-se direcionar a análise de grande volume de dados para a integração focada em uma 
pergunta dentro de uma área específica de interesse. 
Nesse contexto, é importante destacar que as abordagens de sistemas claramente beneficiam as pesquisas em 
sistemas complexos como o imunológico. O sistema imune abrange um conjunto intricado de mecanismos fisiológicos de proteção contra patógenos e tumores, 
organizados por ações coordenadas de componentes da imunidade inata e da imunidade adaptativa (5). E, embora apresente função protetora de longa duração, esse 
sistema também pode causar lesões teciduais inflamatórias que resultam em doenças crônicas, como as autoimunes e as alérgicas (5). 
Estudos de imunologia de 
sistemas compreendem o uso de abordagens em larga escala de estudos que se mostram interconectados pelas ações integradas de suas várias subpopulações celulares, 
assim como por componentes de diferentes sistemas (e.g., transcriptomas, proteomas, metabolomas, microbiomas) (1). 
De fato, exemplos de estudos em imunologia 
com esse foco têm sido relatados em perguntas científicas bastante distintas, como na análise de subgrupo celular específico e na resposta imune geral em processo de 
vacinação. Ciofani e colaboradores estudaram a rede de diferenciação de linfócitos Th17 (6), células inflamatórias essenciais para a defesa regional de mucosas e contra 
tumores, e também com papel deletério em doenças autoimunes. Nesse estudo, eles buscaram modelar a rede transcricional que governa a diferenciação de células Th17 
a partir de metanálises de dados de ligação genômica de fatores de transcrição, e de dados de transcriptoma de células do sistema imune e de células T deficientes em 
fatores de transcrição. Assim, esse estudo permitiu a predição de redes reguladoras da diferenciação e função de linfócitos Th17, validadas computacional e 
experimentalmente (6). Em outra vertente, Obermoser e colaboradores empregaram a imunologia de sistemas para investigar as respostas imunes inatas e adaptativas 
nas vacinas pneumocócicas e anti-influenza (7). Ambas as vacinas são de subunidades, mas apresentaram distintas respostas transcricionais em diferentes momentos pós-
vacinação. Assim, a resposta imune inata inicial apresentou assinatura gênica relacionada ao interferon tipo I na vacina contra influenza, enquanto na vacina 
pneumocócica a resposta estava relacionada a uma assinatura gênica inflamatória. E a análise da montagem da resposta adaptativa, sete dias após a vacinação, revelou 
uma resposta de formação de plasmablastos de maior magnitude após a vacinação pneumocócica (7). Nesses exemplos, constatamos como o estudo de imunologia de 
sistemas pode ser relevante e produtivo na geração de novos dados científicos, com aplicações clínicas de intervenção terapêuticas potenciais. 
Em conjunto, essa 
fundamentação teórica aponta que a imunologia já apresenta as características de geração de conhecimentos extensos e complexos, provenientes de aplicação de 
tecnologias modernas de geração de dados de altos rendimento e conteúdo, em estudos experimentais e clínicos. Além disso, a imunologia continua em um período de 
expansão progressiva na geração de conhecimentos, o que fortalece a noção de que as pesquisas de questões imunológicas podem ser eficientemente abordadas em 
estudos de sistemas. Dessa forma, o presente projeto propõe um estudo de sistemas em imunologia, através da utilização de abordagens de bioinformática em análises 
de transcriptoma de amostras de pacientes com doenças de fundo imunológico, já presentes em bases de dados científicas.

2. Objetivos 
2.1. Objetivo 
Central:
Identificar alterações de funções celulares no sistema imune em condições imunopatológicas, através de estudos de sistemas em imunologia. 
2.2. Objetivos 
específicos:
i) Fazer um levantamento das bases de dados de expressão gênica que melhor se aplicam para o estudo de sistemas em imunologia e avaliar a necessidade 
de criação de uma base de dados específica para o tema;
ii) Identificar grupos gênicos que estão diferencialmente expressos em pacientes com doença de fundo 
imunológico usando experimentos de RNA-seq depositados em bancos de dados;
iii) Verificar a expressão dos genes diferencialmente expressos em pacientes com 
doenças de fundo imunológico utilizando metadados disponíveis em bases de dados de expressão gênica.

3. Metodologia (da pesquisa com indicação das etapas)
Etapa 
1- Levantamento de bases de dados de expressão gênica para o estudo de imunologia:
Atualmente existem bases de dados que reúnem informações experimentais 
sobre a expressão gênica de pacientes com câncer, entretanto, há uma carência de sistemas similares relativos à área de imunologia. Na primeira etapa deste projeto, 
será realizado um levantamento das atuais bases de dados que possam ser empregadas no estudo de imunologia. Nesse sentido, buscaremos, por exemplo, bibliotecas de 
resultados com dados provenientes de pacientes com doenças inflamatórias de fundo autoimune, além de pacientes com imunodeficiências (e.g., pacientes com AIDS), 
bem como experimentos de sequenciamento de RNA de isolados de células do sistema imune em distintas condições clínicas. Durante esse processo, será avaliada a 
necessidade de criação de um novo banco de dados para disponibilizar essa informação de forma a facilitar o desenvolvimento científico e tecnológico na área de 
imunologia.
Etapa 2- Busca por genes diferencialmente expressos em pacientes com doenças de fundo imunológico:
Nossos estudos preliminares, com foco em doenças 
autoimunes relevantes, revelaram a existência de um grupo de 26 experimentos de RNA-seq, como dados públicos de estudos de sequenciamento em alta escala (fonte: 
National Center for Biotechnology Information/NCBI; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra). O banco de dados SRA (do inglês, “Sequence Read Archive”) disponibiliza dados 
de sequências biológicas para a comunidade científica, reforçando o princípio da busca de reprodutibilidade de dados e permitindo novas descobertas científicas a partir 
da comparação de conjuntos de dados de expressão gênica. Esses dados, que estão apresentados como dados de sequenciamento bruto ou dados já alinhados contra o 
genoma, foram obtidos por diferentes estudos, de diferentes grupos de pesquisa, através da utilização de plataformas de sequenciamento de alta performance. Os 26 
experimentos totalizam 928 corridas de sequenciamento e será o nosso objeto de estudos de bioinformática para seleção detalhada das melhores condições 
experimentais, que nos possibilitem identificar genes que estão sendo modulados nas células do sistema imune de pacientes com doenças de fundo imunológico. Os 
arquivos SRA contendo os dados das corridas de interesse serão baixados a partir da base de dados do NCBI (National Center for Biotechnology Information) e analisados 
com os programas hisat2, stringtie (Center for Computational Biology, Johns Hopkins School of Medicine) e ballgown (Bioconductor). As mesmas versões de montagem e 
anotação do genoma humano serão empregadas em todas as análises.
Etapa 3- Análise de expressão dos genes diferencialmente modulados em doenças de fundo 
imunológico utilizando metadados depositados em bancos de dados públicos:
A partir da identificação de um grupo de genes que são diferencialmente expressos em 
células do sistema imune de pacientes com doenças de fundo imunológico, avaliaremos a transcrição desses genes em diferentes tipos de experimento de RNA-seq 
disponíveis em bancos de dados de expressão gênica. Inicialmente, apenas os metadados contendo os índices de expressão gênica (por exemplo, FPKM – “fragments per 
kilobase of exon per million fragments mapped”) serão utilizados nas análises. Caso necessário, os dados de leituras serão baixados e analisados para confirmação de 
resultados.

4. Resultados esperados 
i) Identificação de dados de expressão gênica em número suficiente e adequados para o estudo com amostras de pacientes com 
doença de fundo imunológico;
ii) Criação de uma base de dados específica para o estudo;
iii) Identificação eficiente de grupos gênicos diferencialmente expressos em 
pacientes com doença de fundo imunológico;
iv) implementação inicial de um grupo de pesquisa em bioinformática médica no Curso de Medicina da Estácio, que 
envolva estudantes de IC e outros professores colaboradores.

5. Viabilidade técnica e econômica
Para essa etapa, o investimento inicial é considerado baixo, visto que a 
pesquisa é exploratória de dados públicos, presentes em banco de dados de bibliografia biomédica e de bancos de dados genéticos. Além disso, o trabalho envolve o 
treinamento de professores/pesquisadores e alunos de IC em programas computacionais específicos para análises de dados gênicos, que já se encontram em livre acesso 
a partir de websites de instituições de pesquisa científica e universidades. O maior investimento inicial se refere a computadores de alta performance e servidor que 
permita a análise intensiva de grande quantidade de dados (exploração de “big data”). Assim, o projeto visa a montagem futura de estrutura de análise de dados de 
bioinformática de interesse médico a partir de parceria entre diferentes unidades da Estácio (por exemplo, com professores da área de TI e outros) e com outras 
instituições. Nesse sentido, para a execução imediata do projeto, contaremos com o uso de servidor localizado no Laboratório de Pesquisas sobre o Timo, na Fiocruz, que 
já se encontra dedicado a esse tipo de análise. 
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Cronograma:
- Fevereiro a Maio/2018: Etapa 1- Levantamento de bases de dados de expressão gênica para o estudo de imunologia;
- Junho a Setembro/2018: Etapa 2- Busca por 
genes diferencialmente expressos em pacientes com doenças de fundo imunológico;
- Outubro/2018 a Janeiro/2019: Etapa 3- Análise de expressão dos genes 
diferencialmente modulados em doenças de fundo imunológico utilizando metadados depositados em bancos de dados públicos.
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PESQUISADOR(A): Vinicius Esperança Lopes
Plano de trabalho vinculado ao curso: Serviço Social

@: profviniciusesperanca@gmail.com

PROJETO: “A MARÉ QUE QUEREMOS”: MEMÓRIA, VIOLÊNCIA E “PACIFICAÇÃO” NUMA FAVELA CARIOCA

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução

Ao tratarmos da temática da militarização, em geral desenhamos quadros que apontam para práticas rígidas e intensas de dominação e controle exercidas 
através do uso da força. Descrevemos normalmente cenários de “potência”, de um poder realizado em uma de suas formas mais duras: através de homens 
uniformizados, armados, exercendo o controle de maneira direta e ostensiva sobre territórios e populações.
A presença do Exército Brasileiro em áreas urbanas no 
âmbito do processo de pacificação é mais uma dessas fortes imagens de intervenção e controle. À já histórica relação entre o Exército e as favelas no Rio foi adicionado 
um novo elemento no escopo da política de pacificação. Se antes o Exército “invadia” a favela, viabilizando a entrada das forças policiais, no “Projeto de Pacificação 
instaurado pela Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com início em 2008, em alguns casos de ocupação o Exército ficou.
As Forças de 
Pacificação do Exército ficaram no Complexo do Alemão por 19 meses com um contingente aproximado de 1.800 soldados em cada um dos sete rodízios de tropas, que 
ocorreram aproximadamente entre dois e três meses.  Na Maré foram 15 meses, e 2400 soldados em cada uma das sete etapas. A intensificação da crise econômica e de 
segurança pública no Estado do Rio de Janeiro refletiu no aumento expressivo da violência e da criminalidade. Nesse cenário onde a metáfora da guerra volta a ser 
acionada, especialmente entre agentes públicos e agentes midiáticos, o Exército passa a ser representado socialmente como a única solução para o problema da violência 
urbana carioca, ou seja, a militarização da segurança pública passa a ser um processo que une representações coletivas muito específicas sobre o problema da segurança 
pública no Rio a práticas estatais que precisam oferecer respostas visíveis e “espetaculares” num contexto de profunda crise de legitimidade do Estado brasileiro, tanto 
em níveis estaduais quanto federais.
A partir de trabalhos etnográficos que realizo desde o ano de 2011 em territórios urbanos em processo de ocupações militares 
tenho dois objetivos para esta pesquisa. Primeiro, analisar através da elaboração de um minucioso retrato a ocupação da Maré pelo Exército Brasileiro, entre 5 de abril de 
2014 e 30 de junho de 2015. Segundo, a partir deste evento construir uma análise sobre a intensificação dos processos de militarização da segurança pública no Rio de 
Janeiro a partir da escolha da capital do Estado como sede de uma série de megaeventos internacionais.

Objetivos Gerais:

I.	Desenvolver, através dos resultados da 
pesquisa, uma análise de múltiplos processos desencadeados no Complexo da Maré, conjunto de favelas da cidade do Rio de Janeiro, a partir da ocupação militar -que 
durou cerca de um ano e três meses, de março de 2014 até o final de junho de 2015-, que visava aquilo que foi chamado por agentes do estado de processo de 
“pacificação” do território, até o ano de 2018, quando se encerrará o projeto. 	II.	Construir uma análise sobre a intensificação dos processos de militarização da 
segurança pública no Rio de Janeiro a partir da escolha da capital do Estado como sede de uma série de megaeventos internacionais.
III.	Contribuir para os estudos 
acadêmicos relacionados a grandes áreas como: segurança pública; violência e estado; instituições militares; favela; direitos humanos. Desta forma, busco contribuir para 
a consolidação da Universidade Estácio de Sá neste campo de estudos e nesta temática de tanta importância para a cidade.


Objetivos específicos:

I.	Integrar a esta 
pesquisa o grupo de cinco alunas que oriento no PIBIC do curso de Serviço Social, na unidade Madureira. Fazer desta pesquisa uma institucional, sendo um espaço de 
formação e amadurecimento acadêmico dos(as) alunos(as) e das unidades Madureira e Via Brasil, além de possibilitar a constituição de outros projetos em continuidade a 
este;
II.	Cumprir nos devidos prazos as entregas dos relatórios de acompanhamento; 
III.	Cumprir nos devidos prazos todas as exigências que constam neste edital e 
comparecer a todas as reuniões em que for convocado;
IV.	Submeter este projeto a instituições externas de fomento;
V.	Submeter trabalho ao seminário anual de 
pesquisa da Estácio;
VI.	Realizar ao menos duas palestras nos campi em que ministro aulas apresentando a pesquisa e seus resultados;
VII.	Submeter ao menos dois 
artigos a reconhecidas revistas acadêmicas;
VIII.	Produzir um relatório final com os resultados da pesquisa, na forma de publicação de artigo ou livro.

Metodologia da 
Pesquisa

Esta pesquisa é uma continuidade das pesquisas etnográficos que realizo deste 2011 em áreas conflagradas por ocupações militares no Rio de Janeiro, 
especialmente favelas. Além do clássico trabalho de campo, através de entrevistas formais, informais e observação participante, darei continuidade a este projeto através 
do acompanhamento, na forma de survey, das representações midiáticas sobre a temática (grande mídia e mídias locais) e com o levantamento de documentos que 
fundamentaram legalmente e institucionalmente as ocupações.
As etapas da consolidação da pesquisa se darão da seguinte forma:
1º. Semestre: Fev a Jul/2018
	-
Visitas semanais ao campo;
	-Levantamento documental;
	-Survey com as notícias veiculadas sobre o tema, tanto na grande mídia quanto nas mídias locais.
	-
Produção de um artigo;
	-Submissão do projeto a órgão de fomento externo.
2º. Semestre: Ago/2018 a Jan/2019
	-Compilação e análise final do material;
	-Produção 
de um artigo;
	-Elaboração do relatório final na forma de publicação.


Resultados esperados

	Por se tratar de um trabalho etnográfico sobre uma realidade social 
muito específica torna-se difícil, e por vezes até mesmo inadequado metodologicamente, prever os resultados. Contudo, alguns apontamentos prévios podem ser 
feitos:
	Nos últimos anos, o Complexo da Maré foi palco de importantes ações e projetos do Estado. Não tendo sido objeto de investimentos do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) dos governos Lula e Dilma Rousseff, como foi o Complexo do Alemão, por exemplo, a Maré jamais deixou de ser vista como tendo importância 
estratégica na boa execução do principal projeto de sua época para a cidade do Rio de Janeiro: a realização dos mega-eventos que culminariam com a realização dos jogos 
olímpicos em 2016. A localização do conjunto de favelas o fez ser incluído na lista das favelas a serem “pacificadas”. A crise econômica do Estado do Rio de Janeiro aborta 
essa iniciativa, mas isto não faz com que a gestão deste território fosse considerada menos importante. Nesse ponto, a descontinuidade produz uma significativa carga de 
frustração para certos atores locais -e alguns agentes do estado- que reclamam da falta de sentido no investimento gasto na ocupação militar. “Gastaram um bilhão aqui 
e não deu em nada... voltou tudo ao que era antes”, reclamou o presidente de uma das Associações de Moradores da Maré.	Nesse aspecto, o artigo de Malpas e Wicham 
(1995) sobre a necessária relação entre a governança e a falha, o fracasso, tornou-se um grande estímulo para a reflexão. Os autores se propõem a pensar a centralidade 
do fracasso na vida social e perguntam a razão pela qual grande parte da sociologia foca não no fracasso, mas no sucesso. Para esta disciplina, o mundo social que 
interessa seria conceituado, na maior parte das vezes, em termos de práticas, projetos e processos que operam de forma relativamente não problemática. As instituições 
sociais, portanto, segundo os autores, podem ser ditas como sendo construídas no sucesso- sucesso em estabelecer e manterem-se a si mesmas como instituições sociais. 
O fracasso, então, seria uma aberração, uma quebra temporária do sistema. O fracasso é visto como exceção, não como regra, por causa da recusa em reconhecer a 
centralidade do fracasso e da inevitabilidade da incompletude. Em sua análise, que dialoga fortemente com o conceito foucaultiano de “governamentalidade”, o fracasso 
é uma consequência da necessária incompletude dos projetos de governança.   Grandes projetos são sempre falhos. O fracasso é a consequência inevitável da 
incompletude. 
Outro conceito caro para este trabalho é o de margens do estado. Como indicaram Das e Poole (2004), pensar as margens do estado requer repensar 
radicalmente a ideia de estado, afastando-se da imagem entranhada do estado como uma forma administrativa racionalizada de organização política que se torna mais 
fraca ou menos totalmente articulada ao longo de suas margens territoriais ou sociais. O Complexo da Maré visto como margem do estado não aponta para o fato de ser 
um apêndice ou um membro estranho de um estado fraco, mas proponho olhá-lo como necessariamente vinculado ao estado, de modo que analisar a ação dos agentes 
do estado no local, mesmo que em estado de exceção, aprofunda a compreensão que temos do estado e das formas como certos agentes do estado desempenham seus 
papéis num determinado momento histórico da sociedade carioca.
Das e Poole (2004) apontam para três questões necessárias para se tratar de margens.
Primeiro, a 
primazia da ideia de margens como periferias que formam containeres naturais de pessoas insuficientemente socializadas na lei. Esta questão aponta para as tecnologias 
de poder, os dispositivos, do estado para conduzir esta “transformação de status” que tem o objetivo de “levar a ordem”, “socializar”, “integrar ao estado” e “pacificar” 
estas populações representadas como vivendo em desordem, não integradas à nação, pouco ou nada civilizadas. A pedagogia da conversão se alia a pedagogia da 
libertação quando se constrói também a imagem de uma população oprimida e escravizada por narcotraficantes.
Segundo, a legibilidade e a ilegibilidade apontam para a 
produção de papéis e documentos pelo estado a fim de “promover a existência” e “permitir” ou “autorizar” o funcionamento das sociabilidades, das trocas, da circulação 
e do comércio. Se a ocupação militar do Exército Brasileiro e a ocupação policial das UPPs é qualitativa e quantitativamente diferente das incursões policiais de outrora 
não surpreende que surja a necessidade da produção de muitos papéis. Uma das principais marcas desta presença qualitativamente diferenciada é a intensificada 
exigência da apresentação e produção destes documentos. 
Terceiro, as margens entendidas como um espaço entre os corpos, a lei e a disciplina mostram o estado e 
seus agentes operando não somente sobre determinado território, mas sobre os corpos das pessoas. Estes corpos precisam ser “pacificados” e aprender a falar, a andar e 
a trabalhar. Não podem ser “vagabundos” e ficar de conversa pelas esquinas e becos, mas devem trabalhar duro para conseguir seu sustento. Não devem circular de 
madrugada. Precisam melhorar seu gosto musical e evitar escutar o “incivilizado” funk com “apologia ao sexo, drogas e ao tráfico”. Devem se vestir como trabalhadores, 
com sobriedade e, principalmente, devem ser dóceis quando abordados

Viabilidade técnica e econômica

Este projeto é viável técnica e economicamente pelos 
seguintes motivos: 
I.	Primeiro, por contribuir para as áreas de pesquisa afins tais como segurança pública, violência e estado, instituições militares, direitos humanos, 
favela; 
II.	Segundo, por tratar de uma temática que vem assumindo forte protagonismo nas políticas públicas relacionadas à cidade do Rio de Janeiro, além de forte 
cobertura midiática e importante papel de discussão na opinião pública; 
III.	Terceiro, esta pesquisa insere a Universidade Estácio de Sá e o curso de Serviço Social numa 
temática importante e de forte inserção social na cidade, contribuindo para a imagem da instituição e reforçando sua relevância para a comunidade urbana;
IV.	Quarto, 
esta pesquisa poderá, pelas suas atividades e produção, proporcionar uma ampla formação e um significativo desenvolvimento acadêmico dos(as) alunos(as), abrindo 
espaço para novos projetos e criando uma cultura institucional de pesquisa e de produção acadêmica;
V.	Quinto, o docente responsável pelo projeto possui anos de 
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Cronograma:
1º. Semestre: Fev a Jul/2018
	-Visitas semanais ao campo;
	-Levantamento documental;
	-Survey com as notícias veiculadas sobre o tema, tanto na grande mídia 
quanto nas mídias locais.
	-Produção de um artigo;
	-Submissão do projeto a órgão de fomento externo;
	-Palestra sobre a pesquisa na unidade Madureira;
2º. 
Semestre: Ago/2018 a Jan/2019
	-Compilação e análise final do material;
	- Submeter trabalho ao seminário anual de pesquisa da Estácio;
	-Produção de um artigo;
	-
Elaboração do relatório final na forma de publicação;
	-Palestra sobre a pesquisa na unidade Via Brasil.


experiência de pesquisa em algumas das mais respeitadas instituições deste campo, além de ter publicado inúmeros artigos, livro e coordenado projetos de pesquisa na 
área;
VI.	Sexto, este projeto é de baixo custo e suas despesas podem ser plenamente cobertas pela bolsa oferecida.







PESQUISADOR(A): Viveca Antonia Giongo Galvão Da Silva
Plano de trabalho vinculado ao curso: Biomedicina

@: vgiongo@gmail.com

PROJETO: Sintese e funcionalização de nanomateriais biológicos com atividade antiviral

Cronograma:
6. Cronograma	Janeiro/fevereiro/março – determinação dos valores de CC50, IC50 e determinação do índice de seletividade de cada molécula naftoquinona (série de 3 
moléculas).	Abril/maio/Junho – determinação das etapas de inibição nos ensaios curso temporal. Manuscrito do primeiro trabalho.	Julho/Agosto/Setembro – 
determinação das possíveis etapas de inibição e nos ensaios de pre-tratamento. Manuscrito do segundo trabalho com enfoque no ciclo replicativo do virus 
Zika.	Outubro/Novembro/Dezembro – Ensaios de pre tratamento e possíveis mecanismos de sinergismo com dendrimeros duplamente acoplados. Essa etapa dependerá 
dos resultados prévios, e medidas da estabilidade do dendrimero deverão ser adicionadas. Apresentação do trabalhos obtidos em reuniões cientificas: seminário anual de 
pesquisa Estácio e congresso da Sociedade Brasileira de Virologia.


Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO
1.1 DOENÇAS NEGLIGENCIADAS 
Segundo Arouca (apud Teixeira, 1989) a saúde sendo analisada como um objeto abrange todas as necessidades 
associadas ao fenômeno saúde-enfermidade, e nessa ótica adquire força tecnológica para solucionar os problemas individuais e coletivos. A partir dessa definição 
claramente descritiva, reconhecemos a necessidade de entendermos as etiologias as quais resultam nas desigualdades, e a partir delas os determinantes sociais que são 
compreendidos por serem os fatores através dos quais as condições sociais afetam a saúde e que podem ser alterados através de ações com base em informações 
(Krieger, 2011). O termo “doenças negligenciadas”, ou não eleitas, foi proposto em 1970 pela Fundação Rockefeller configurando todas as doenças endêmicas causadas 
por agentes infecciosos e parasitários em populações de baixa renda. Recentemente a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a organização Médicos Sem Fronteiras 
optaram por classifica-las em doenças “negligenciadas” (segundo a OMS Tipo II) as transmissíveis que apresentam maior ocorrência nos países em desenvolvimento, e 
“mais negligenciadas” (Tipo III) exclusivas dos países em desenvolvimento. Nesse contexto a Doença de Chagas, Leishmanioses, Lepra, Malária, Filarioses, Hanseníase, 
Tuberculose, Dengue, Febre Amarela e podemos acrescentar outras arboviroses que resultam em crianças com desenvolvimento cognitivo prejudicado, morte e aumento 
da pobreza no país (OMS, 2013). Contribui para a definição do ser negligente a representação de 1,3% dos registros de novos medicamentos, com apoio mínimo a 
inovação e tecnologia (IPEA, 2011). 
1.2 IMPACTOS DA DOENÇA ZIKA
O vírus Zika é o último dos arbovírus a participar da lista de epidemias que persistem na América 
tropical há séculos. Como doença negligenciada, a febre do Zika também expos a escassez de informações sobre as atividades biológicas desse arbovírus, e que fizeram 
falta quando as transmissões verticais e sexuais foram confirmadas (Teixeira et al., 2016). Outro fator preocupante é a recente demonstração que anticorpos anti-DENV 
são capazes de amplificar a infecção pelo Zika de forma similar ao mecanismo imunopatológico dependente de anticorpos não neutralizantes (ADE) (Dejnirattisai, Supasa 
e Wongwiwat, 2016). Da família Flaviviridae são virus envelopados de genoma RNA, fita única e polaridade positiva possuindo um capsídeo proteico (C) envolvido por um 
envelope lipídico onde estão inseridas pequenas proteínas de membrana (M) e espículas da glicoproteína E (E). Além das três proteínas estruturais, o genoma codifica 
para sete proteínas não estruturais (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5) (Santos, Romanos e Wigg, 2016). A sua transmissão foi detectada em mais de 30 paises ou 
territórios, com preocupante evidência da transmissão vertical a partir dos casos de microcefalia em Outubro de 2015 (MS, 2015). Esta é a complicação mais grave e 
irreversível, caracterizada pela redução do perímetro cefálico provocado pelo desenvolvimento inapropriado e/ou destruição das células neurais. Vários estudos apontam 
que as proteínas NS seriam os alvos de estudo de inibição para o virus Zika e outras arboviroses, apesar dos sítios da proteína E serem considerados essenciais para a 
entrega de nanofármacos, como é o objetivo desse projeto. 
1.3 NANOMATERIAIS PARA APLICAÇÕES NA SAUDE HUMANA
1.3.1 DENDRIMEROS
Os dendrímeros são 
polímeros  sintéticos possuidores de uma ampla variedade de propriedades químicas e biológicas intrínsecas a sua conformação. De conformação final arbórea 
apresentam múltiplos grupos funcionais na sua superfície que podem ser utilizados para acoplar moléculas biologicamente ativas que permitem o reconhecimento em 
tecidos moléculas e posterior entrega de sua carga (peptídeos de fusão) (Heegaard, 2010). Como habilidades dessas estruturas apresentam-se como imunoestimuladores 
(adjuvantes) que podem aumentar a eficiência das vacinas, carreadores para a internalização de drogas hidrofóbicas (Joshi et al, 2013; Kannan etal., 2014, Galdiero et al. 
2004; Tarallo, 2013). Para a funcionalização da superfície com compostos de reconhecimento utiliza-se a química “click” capaz de conectar duas moléculas e amplamente 
utilizadas para o acoplamento de peptídeos de superfície em dendrímeros (Kolb et al., 2001). A síntese de dendrimeros de baixo custo é realizada pela síntese de fase 
sólida F-moc produzindo estruturas de poli Lisina (poli K), como utilizada nesse projeto.

2.OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL 
Verificar a atividade biológica antiviral de 
nanopartículas dendriméricas poli K funcionalizados em sistemas de entrega de fármacos. 
2.2 ESPECIFICOS 
Através de ensaios de citotoxicidade, e curso temporal 
verificar a funcionalidade de dendrimeros poli-K na inibição da replicação do virus Zika em células Vero ((African green monkey kidney cells, ATCC CCL-81) contendo 
naftoquinonas no seu interior.
3. METODOS 
Para esse projeto os dendrimeros funcionalizados com peptídeo de fusão já foram produzidos em um projeto em 
colaboração com a Università Degli Studi di Napoli, Itália, e estão prontos para uso. Para os ensaios biológicos as etapas envolvidas serão: citotoxicidade e antiviral.
3.1 
Ensaio de Citotoxicidade
Nos ensaios de citotoxicidade serão utilizadas 104células/ml de células Vero distribuídas em placas de 96 poços contendo meio Eagle, e 
incubadas com concentrações de 0,28; 0,55; 1,1; 2,8; e 5,5 µM e 10 µM de dendrimeros funcionalizados com peptídeo E, e naftoquinonas, drogas com atividade anti-HSV 
e anti-HIV-1. Após um período de incubação de 24 e 48 horas em ambiente com temperatura de 37C e 5% de CO2, a análise da viabilidade celular será realizada através 
do uso de MTT (solução de 5 mg/mL) [3-(4,5- dimetiltiazol-2-il)2,5difenil brometo de tetrazolium] (Sigma) produzindo em células viáveis um composto de cor púrpura, 
formazan, que será medido em 570 nm, determinando o valor de CC50 (ug/ml).
3.2 Ensaios anti-ZV
Para os ensaios de atividade antiviral serão 2 x 105 células 
distribuídas em placas de 12 poços. Serão utilizadas as mesmas concentrações de dendrimeros dos ensaios de viabilidade celular. Após um período de incubação de 1 
hora utilizando MOI de 5, as células serão lavadas com PBS e na presença dos dendrímeros permanecerão em cultivo a 37C em ambiente com 5% de CO2 por 24 horas. 
Em seguida o sobrenadante viral será clarificado por centrifugação (2000 rpm/10 minutos a 40C) e diluídos em novas placas de células Vero. Estas serão cobertas com 
meio Eagle acrescido de 2% de metilcelulose e serão incubadas com períodos de 24 e 48 horas de cultivo quando as células serão fixadas e coradas com solução de 1% 
cristal violeta e 10% formaldeído para a contagem de placas de lise. A determinação do titulo viral (pfu) será comparada com os valores obtidos nas placas controle (Zika 
virus) e determinará o valor de IC50.
3.3 Ensaios Curso Temporal
Para esse ensaio nos períodos de infecção viral de 0, 3, 6, 12 e 24 horas células Vero serão incubadas 
com 0,28; 0,55; 1,1; 2,8; e 5,5 µM e 10 µM de dendrimeros para determinação dos possíveis alvos de inibição viral. As células permanecerão por 48 horas a 37°C em 5% 
de meio Eagle e 2% de metilcelulose para posterior fixação com uma solução de 10% de formaldeído e 1% de cristal violeta para definição da concentração de dendrimero 
necessária para destruição de inibição de 50% das células infectadas (IC50).
3.4 Ensaio Pré-tratamento
 Para o ensaio pós tratamento as células Vero receberão os 
dendrimeros nas concentrações de 0,28; 0,55; 1,1; 2,8; e 5,5 µM e 10 µM  por 45 minutos e posteriormente os incóculos virais por 1 hora a 37°C. Após a sua remoção, as 
células serão incubadas por 48 horas em um ambiente climatizado (37C/5% CO2). A fixação e contagem das placas virais serão realizadas conforme o ensaio de redução 
das placas virais. 

4. RESULTADOS ESPERADOS
 No presente projeto espero confirmar a mesma atividade inibitória de dendrimeros funcionalizados com peptídeo de 
fusão gH625 do Herpes simples e HIV. Estudos anteriores demonstraram que a série de moléculas naftoquimonas contendo Cloro e benzeno na posição para 
apresentaram forte capacidade de inibição viral, e devido a sua elevada toxicidade foram otimizadas para concentrações da ordem micromolar servido de carga para 
dendrímeros com peptídeos de fusão. Essa inovação permite a reutilização de fármacos com potencial alvo biológico, mas tóxicos que muitas vezes são eliminados 
durante as fases pre clinicas de estudos de biomoléculas. Nos últimos anos o uso de dendrimeros e lipossomos tem revelado que a nanomedicina dirigida é o futuro dos 
estudos em farmacologia. Pretendo fazer os registros de patentes das moléculas identificadas no projeto e da estrutura dendrimerica acoplada.

5. Viabilidade 
Técnica
O projeto conta com suporte técnico, recursos humanos e insumos apropriados para o seu desenvolvimento, não havendo impedimento para a sua 
realização.

6. Cronograma
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PROJETO: Efeitos do treinamento físico automonitorado na prevenção da sarcopenia em idosos

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
Segundo o IBGE a população brasileira está em processo de envelhecimento, com o aumento da expectativa de vida nos últimos anos. Em 2017 a expectativa 
de vida masculina e feminina ao nascimento era de 75,5 anos em média. 
O aumento desse estrato da população representa um desafio para toda a sociedade, 
especialmente para os profissionais da área da saúde, no sentido de promover ações que contribuam com a melhoria da qualidade de vida desses indivíduos. O 
comportamento sedentário, muito observado na população idosa, exacerba os prejuízos nos sistemas fisiológicos e biomecânicos e é fator determinante para que o idoso 
diminua a sua autonomia e se torne dependente, gerando um ciclo vicioso, uma vez que a inatividade reduz as capacidades físicas, está associada a outros quadros como 
a redução da autoestima, estresse, depressão e surgimento de doenças crônico degenerativas, que por sua vez contribuem ainda mais para a inatividade e consequente 
envelhecimento.
Em estudo recente, nosso grupo demonstrou que os índices de qualidade de vida dos idosos que frequentam o centro de convivência de Nova Friburgo 
(ATI), engajados em atividades físicas ou sedentários, encontram-se classificados como regulares a bom, classificação satisfatória de acordo com a Organização Mundial 
da Saúde. Os sujeitos fisicamente ativos apresentaram resultados significativamente melhores especialmente no domínio da qualidade de vida associado às relações 
sociais. Por outro lado, a bateria de testes para autonomia funcional do Grupo de Desenvolvimento Latino Americano para a Maturidade aplicada a esses sujeitos revelou 
resultados que classificam a autonomia funcional de todos os grupos como fraca de acordo com o padrão de avaliação proposto pelo protocolo, indicando que 
independente da participação nas atividades físicas propostas os indivíduos estão com baixa autonomia funcional e são comparados aos sedentários. 
Vários fatores 
podem influenciar estes resultados, incluindo a dificuldade de deslocamento através de uma rede deficitária de transporte público, resultando em uma menor frequência 
nas aulas oferecidas no centro de convivência, podendo em parte explicar os baixos índices sobre as capacidades físicas associadas à autonomia funcional observados 
nestes indivíduos. Adicionalmente, os centros de convivência não oferecem estrutura adequada para a prescrição e o controle da intensidade de um treino contra 
resistência, utilizando cargas de 60% a 85% da carga voluntária máxima. 
Os sujeitos avaliados neste estudo apresentam índices de aptidões físicas comparáveis àqueles 
observados em indivíduos idosos com reduzida massa magra associada a perda das funções biomecânicas. A sarcopenia é um quadro patológico associado ao 
envelhecimento descrito como uma perda progressiva da massa muscular e consequentemente da função mecânica do sistema músculo esquelético e é considerada um 
dos principais problemas para a saúde pública em pessoas idosas, acarretando efeitos adversos que incluem o comprometimento das capacidades físicas, da autonomia 
funcional com redução da qualidade de vida e aumento do risco de morte
Para superar essas limitações, Matsubayashi e colaboradores, 2016, propuseram a aplicação de 
um programa de exercícios para ser realizado pelos indivíduos idosos em casa combinado com as atividades oferecidas nos centros comunitários, permitindo assim a 
execução de exercícios em dias que os sujeitos não pudessem acessar as dependências publicas e dessa forma aumentando a frequência de prática de atividades físicas, 
neste estudo foi demostrado que o engajamento em atividades físicas auto monitoradas promove melhorias em diferentes funções motoras. Essa estratégia é uma 
alternativa interessante para potencializar os benefícios das atividades físicas sobre a autonomia funcional de idosos que frequentam os centros de convivência.
Dessa 
forma a questão central do estudo visa verificar a influência da adição da pratica de atividades físicas automonitoradas sobre a redução da sarcopenia, beneficiando as 
funções motoras associadas à autonomia funcional de idosos.

Objetivos

O presente projeto tem como objetivo geral avaliar os efeitos das atividades físicas 
automonitoradas sobre a prevenção da sarcopenia e os índices de autonomia funcional de idosos engajados em atividades oferecidas nas ATIs.

Os objetivos específicos 
incluem:		•	Medir a sarcopenia ao longo da implementação do programa de exercícios físicos	•	Avaliar parâmetros e valências físicas como força muscular de 
membros inferiores, flexibilidade, equilíbrio estático e dinâmico, capacidade aeróbia.	•	Avaliar o status cognitivo.	•	Avaliar o status socioeconômico. 	•	Quantificar e 
qualificar a autonomia funcional.	•	Promover políticas públicas de orientação e atendimento adequado aos frequentadores das ATIs de Nova 
Friburgo.

Metodologia

Os geronte serão informados e esclarecidos acerca dos objetivos do projeto, bem como de todos os procedimentos propostos. Os indivíduos 
avaliados e acompanhados serão àqueles que livremente aderirem através de consentimento firmado em termo esclarecido. Após anamnese sobre os hábitos de vida e 
histórico familiar, os indivíduos serão separados e agrupados de forma aleatória em três grupos. O grupo experimental (ExAM) receberá uma planilha com exercícios 
automonitorados e será encorajado a realizar as atividades prescritas sempre que se ausentar do centro de convivência e por pelo menos duas vezes semanais, o grupo 
controle negativo será composto por indivíduos que frequentam e praticam atividades físicas por pelo menos seis meses no centro de convivência e não receberá a 
planilha de treinamento. O grupo controle positivo será composto por sujeitos de mesma faixa etária que estejam engajados em um programa de exercícios contra 
resistência tradicional, tipicamente acessível à população que recorre às acadêmicas, clubes e centros desportivos privados. 
Os programas de atividades físicas aos 
frequentadores do centro de convivência incluem exercícios nas unidades de treinamento contra resistência, aulas de dança, exercícios de alongamento, capoeira 
adaptada além de exercícios usando o próprio peso corporal. Os sujeitos selecionados para o grupo ExAM irão receber a planilha de exercícios e serão acompanhados por 
um período de oito semanas. Os exercícios propostos sofrerão ajustes em relação ao volume e a intensidade dos exercícios sempre que houver necessidade. Em resumo o 
programa de exercícios consiste de exercícios de aquecimento (10 minutos), exercícios para as funções motoras (20 – 40 minutos) e volta à calma (10 
minutos).

Avaliação antropométrica

O diagnóstico da sarcopenia depende de critérios baseados, por exemplo na relação de massa muscular, ajustando a massa 
magra apendicular a altura, à força muscular; através da força de preensão manual ou da performance física, usualmente a capacidade de marcha dinâmica.
A massa 
corporal e a estatura serão mensurados através do uso de balança com estadiometro.  A perimetria de segmentos corporais: pescoço, antebraço, braço relaxado e 
contraído, tórax, cintura, abdômen, quadril, coxa proximal, medial e distal e panturrilha nos segmentos direito e esquerdo. Para dobras cutâneas (DC): peitoral, bíceps, 
tríceps, subescapular, axilar média, suprailíaca, supraespinhal, abdominal, coxa medial e panturrilha medial, foi utilizado um adipômetro Cescorf. Todas as medidas 
seguirão as recomendações descritas no protocolo de Lohman (1992). Os diâmetros ósseos (DO): biepicondiliano do fêmur, biepicondiliano do úmero e bi-iliocristal, 
biacromial e biestilóide radioulnar. 
A densidade corporal e o percentual de gordura serão calculados através das equações generalizadas para homens e mulheres de 
acordo com Durnin e Womersley, (1974) com base nas medidas de dobras cutâneas. A massa livre de gordura será obtida através das equações generalizadas de Jackson 
e Pollock (1978) para o gênero masculino e Jackson, Pollock e Ward (1980) para o gênero feminino.
 
Avaliação da autonomia funcional 

Será adotado o protocolo de 
avaliação funcional do Grupo de Desenvolvimento Latino-Americano para a Maturidade (GDLAM). Este protocolo consiste em uma bateria de cinco testes: caminhar 10m 
– C10m, levantar-se da posição sentada – LPS, levantar-se da posição decúbito ventral – LPDV, levantar-se da cadeira e locomover-se – LCLC e o teste de vestir e tirar uma 
camiseta – VTC. Os resultados dos tempos obtidos, medidos em segundos, serão utilizados para calcular o índice de GDLAM – IG.		Testes de aptidão física para idosos		A 
avaliação de diferentes capacidades físicas para classificação da aptidão física dos sujeitos do estudo será realizada através da bateria de testes proposta por Rikli e Jones 
(1999). Esse protocolo inclui a avaliação da força e flexibilidade de membros inferiores e superiores, a resistência aeróbia, agilidade e equilíbrio dinâmico, além do índice 
de massa corporal calculado através do peso (kg)/altura (m)2. Essas valências físicas são medidas através dos testes de marcha estacionária, teste de caminhada de 6 
minutos, teste de sentar e levantar, teste de sentar e alcançar os pés, teste de alcançar as costas, teste de levantar e caminhar, teste de flexão de cotovelo com carga. 



Bateria de testes de equilíbrio

A escala de equilíbrio de Berg tem uma pontuação máxima de 56 que pode ser alcançada, possuindo cada item uma escala ordinal de 5 
alternativas que variam de 0 a 4 pontos. É um teste simples, fácil de administrar e seguro para a avaliação de indivíduos idosos e a sua execução leva-se em torno de 15 
minutos.

Avaliação cognitiva

As capacidades cognitivas serão avaliadas através da tradução do mini exame do estado mental. Esse teste avalia questões relativas à 
orientação no tempo, espaço, memória de curto prazo, atenção, cálculo e linguagem. Os dados serão analisados levando-se em consideração o nível de escolaridade 
como ponto de corte para o escore esperado.

Analise Estatística

O tratamento estatístico será composto na análise descritiva dos dados. Quando adequado os dados 
serão analisados através de analises paramétricas, teste t de student, ou análises de variância (ANOVA) usando pacote estatístico Excel e Sigma Plot/Stat. Alguns 
parâmetros podem ser usados para analises de correlação através da obtenção de r2 para estabelecer o grau de interdependência entre dois ou mais fatores 
avaliados.

Resultados Esperados

Esperamos conseguir quantificar e qualificar os possíveis benefícios sobre a as funções motoras da população idosa atendida pelos 
programas de Saúde do Estado do Rio de Janeiro com base nas atividades oferecidas nas Academias de Terceira Idade, observando comparações e correlações com a 
implementação de uma política que permita aumentar a prática de atividades físicas através de execução de exercícios automonitorados, promovendo manutenção da 
massa magra para minimizar a evolução da sarcopenia. A literatura é amplamente indicativa de que a prática regular de atividades físicas é benéfica para a autonomia 
funcional dessa população, no entanto o caráter recente deste programa e a grande expansão do mesmo ainda não foram adequadamente avaliados com o intuito de 
obter resultados claros e consistentes acerca deste programa.
A conclusão desde projeto pode criar um banco de dados que permitam levantar novas hipóteses e 
perguntas relevantes para o entendimento das respostas físicas e fisiológicas de idosos engajados em programas de saúde pública, inclusive o desdobramento e 
continuidade do projeto no sentido de desenvolver estudos longitudinais no acompanhamento desta população.

Viabilidade econômico-financeira

	As ações 
realizadas nas ATIs não requerem investimento financeiro, uma vez que as atividades são oferecidas por profissionais remunerados pela prefeitura, que auxiliam a 
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Cronograma:
02/2018 - 01/2019: Atividades acadêmicas (Grupo de Estudos)		 				
02/2018 - 05/2018: Seleção de indivíduos para o estudo (TCLE).						
02/2018 - 05/2018: 
Anamense, avaliações antropométricas.						
02/2018 - 05/2018: Testes de Autonomia Funcional e Capacidades Físicas						
02/2018 - 05/2018: Organização e 
tratamento dos dados.
02/2018 - 10/2018: Acompanhamento das atividades						
05/2018 - 06/2018: Elaboração de manuscrito para publicação.
06/2018 - 10/2018: 
Reavaliações antropométricas
06/2018 - 10/2018: Re-testes Autonomia Funcional e Capacidades Físicas
10/2018 - 11/2018: Organização e tratamento dos 
dados.						
11/2018 - 01/2019: Eventos científicos e palestras						
11/2018 - 01/2019: Preparação de artigo para publicação						


supervisão de discentes do curso de Educação Física. Os equipamentos necessários para os testes e avaliações propostas já estão disponíveis na Universidade Estácio de 
Sá. 	Custos estimados: Foto cópias e plastificação: 500 unidades (preço médio de R$ 300,00).
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PROJETO: Avaliação de regras de predição clínica usando o banco de dados do SINAN

Descrição do Plano de Trabalho
MODELOS DE PREDIÇÃO CLÍNICA E DE EPIDEMIAS DE DENGUE
INTRODUÇÃO
O Brasil apresentou o maior número de casos de dengue notificados à Organização 
Mundial de Saúde (OMS) nos anos 2000 a 2005 (Teixeira et al. 2009), período com registro de epidemias em várias regiões do país associadas à cocirculação de três 
sorotipos virais (Nogueira et al. 2007). A introdução do DENV-4 no Estado do Rio de Janeiro ocorreu em 2013 (Romano et al. 2010). 
As manifestações da dengue são 
inespecíficas e a confirmação da doença baseia-se na identificação do vírus ou provas sorológicas de uso restrito durante epidemias. Febre, exantema, prurido, níveis 
baixos de plaquetas e de leucócitos, quando usados isoladamente, melhoram a sensibilidade do diagnóstico de dengue, o que pode ser útil para a vigilância 
epidemiológica e para a triagem dos casos em regiões menos desenvolvidas (Passos et al. 2008). Daumas et al. (2013) mostrou que hiperemia conjuntival e rash cutâneo 
foram preditores clínicos independentes de dengue e que a associação hiperemia conjuntival/ leucopenia mostrou melhor acurácia do que o critério da OMS (OMS 2009, 
Brasil 2011), que define como dengue provável o paciente com doença febril aguda com pelo menos duas das seguintes manifestações: cefaleia, dor retro-orbitária, 
mialgia, artralgia, exantema, leucopenia e manifestações hemorrágicas. 
Modelos de predição clínica podem fornecer informações baseadas em evidências 
potencialmente úteis no diagnóstico médico de maneira mais rápida (Steyeberg 2009). Após uma revisão inicial da literatura, encontramos apenas uma meta-análise para 
identificação de informações clínicas e exames laboratoriais associados ao dengue grave (Huy et al. 2013).
Os custos das epidemias de dengue baseiam-se em projeções 
da magnitude das epidemias, calculadas de forma diversa nas publicações (Constenla et al 2015). As epidemias geralmente ocasionam transferências suplementares de 
recursos financeiros do governo federal realizadas sem parâmetros para guiar estas necessidades adicionais de recursos. Stahl et al (2013) identificaram 17 estudos que 
avaliaram os custos associados à vigilância entomológica e aos programas de prevenção e controle de dengue e custo-efetividade da vacina nos períodos epidêmicos e 
endêmicos. O Brasil foi o país com o maior custo agregado de dengue, representando 42% dos custos nas Américas. Esta revisão mostrou que os custos de um cenário de 
resposta lenta às epidemias foram 86 vezes maiores do que outro de vigilância epidemiológica ativa. 
Regras de predição clínica são necessárias para agilizar o 
diagnóstico na rotina do atendimento de dengue. As classificações de caso formuladas devem ser de fácil aplicação e estar de acordo com a evolução da doença 
observada na prática, tornando-se, assim, um instrumento com adequadas sensibilidade e especificidade para o reconhecimento dos doentes (Deen et al. 2006). As 
análises de custo são úteis na elaboração de políticas públicas para dimensionar o problema em termos econômicos, inclusive o impacto orçamentário da doença sobre o 
financiamento público para a saúde; subsidiar a definição do montante de recursos a ser destinado às estratégias de monitoramento, prevenção e controle de dengue em 
períodos epidêmicos e interepidêmicos. Sendo assim, o presente projeto pretende avançar no uso das informações do município utilizando-os para avaliar a acurácia de 
regras de predição clínica em dengue, bem como do uso de parâmetros ambulatoriais para avaliar o custo incremental das epidemias de dengue, o que pode ser uma 
primeira etapa para propor parâmetros para distribuição de recursos suplementares durante períodos epidêmicos.
OBJETIVOS
Sintetizar os resultados de acurácia de 
regras de predição clínica para o diagnóstico de dengue e determinar os padrões incrementais de consumo de recursos ambulatoriais durante as epidemias de dengue da 
cidade do Rio de Janeiro entre 2010 e 2014.	METODOLOGIA	Este estudo é um desdobramento do projeto “Abordagens alternativas para modelos de predição clínica e 
custos diretos em dengue”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), CAAE 45933215.9.0000.5262. 


Serão realizados dois estudos. O primeiro será uma revisão sistemática dos estudos que avaliaram regras de predição para o diagnóstico de dengue, seguindo o PRISMA – 
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (Liberati et al. 2009). As buscas serão realizadas no Pubmed, EMBASE, Cochrane e Web of Science, 
sem restrição de idioma, com registro de alerta para atualização da busca. Serão utilizados os seguintes descritores e palavras do texto: dengue, Decision Support 
Techniques, clinical prediction rules, diagnosis, sensitivity, specificity, monitoring, ROC e reference value. Serão incluídos estudos realizados com pacientes suspeitos de 
dengue, sobre a validade de uma ou mais regras de predição clínica e excluídos estudos que avaliaram sinais e sintomas clínicos isolados, cartas ao editor e comentários. 
Estudos de revisão serão utilizados para busca de referências adicionais. Após retiradas as duplicatas, três duplas de revisores selecionarão publicações pelo título e 
resumo e, posteriormente, extrairão as informações dos artigos selecionados por meio de uma ficha padronizada, de maneira independente. Reuniões de consenso serão 
realizadas e, quando existirem discordâncias acerca do resumo ou artigo completo, um revisor externo (que não participou do consenso) opinará. As referências dos 
artigos selecionados serão avaliadas em busca de novos publicações. A qualidade dos estudos será avaliada por meio do Quality Assessment of Diagnostic Accuracy 
Studies – QUADAS-2 (Whiting et al. 2011). 	Serão extraídas variáveis de identificação da publicação, desenho do estudo, amostra (sexo e faixa etária), local e período de 
realização do estudo, contexto (ambulatorial ou hospitalar), sorotipos circulantes, padrão de referência, regra de predição clínica, medidas de acurácia, área sob a curva 
ROC - Receiver Operator Characteristic e respectivo ponto de corte (Habbema et al. 2002). Metanálise dos parâmetros de acurácia das regras de predição clínica será 
realizada, levando em conta o grau de heterogeneidade das publicações. 
O segundo estudo será do tipo ecológico para avaliar a correlação entre a série temporal de 
taxas de incidência de dengue e a dos procedimentos ambulatoriais conexos na cidade do Rio de Janeiro (2010-2014). As taxas de incidência de dengue serão calculadas 
pela razão do número de notificações obtidas no SINAN (Ministério da Saúde) com a população obtida para os anos estudados no site da RIPSA. Gráficos de linha serão 
elaborados para a análise exploratória das séries de taxas de incidência de dengue (por 100 mil habitantes) e de cada procedimento entre 2010 e 2014. A definição do 
período epidêmico será feita por meio do gráfico de controle de processo para a série da taxa de incidência de dengue, considerando a estimação por médias móveis 
exponencialmente ponderadas (Exponential Weighted Moving Average - EWMA) com êmico a 
partir dos resultados do EWMA (1= epidêmico, 0=não epidêmico).
Os procedimentos conexos selecionados serão: hematócrito, hemograma completo, contagem de 
plaquetas, consulta médica em atenção básica, urgência (atendimento de urgência em atenção básica, atendimento de urgência c/observação até 24 horas em atenção 
especializada, atendimento de urgência em atenção básica com observação até 8 horas, atendimento de urgência em atenção especializada, atendimento de urgência em 
atenção básica com remoção), reidratação oral, prova do laço, ultrassonografia de abdômen total, radiografia de tórax (PA e Perfil), TGO e TGP. Para o cálculo dos valores 
(em R$) de cada procedimento ambulatorial, utilizaremos os valores obtidos na tabela SUS (SIA) acrescidos da participação municipal e estadual.
O custo incremental nos 
meses epidêmicos será calculado pela diferença do valor gasto no período epidêmico pela média de gasto dos três meses anteriores ao período epidêmico. Serão 
elaborados gráficos de barras e linhas para mostrar o custo incremental em conjunto com a série de taxa de incidência de dengue, respectivamente.  Modelos de 
regressão poderão ser utilizados para identificar correlação entre cada série de procedimento e as taxas de incidências, usando o nível de significância estatística P-valor < 
0,05. A análise será realizada no software livre R versão 3.3.3.
RESULTADOS ESPERADOS
Este projeto permitirá avaliar a acurácia de regras de predição clínica para o 
diagnóstico de dengue, incluindo os critérios de definição de caso suspeito de dengue da OMS (1997 e 2009) e do Ministério da Saúde, úteis para a vigilância 
epidemiológica. A avaliação dos custos incrementais dos procedimentos ambulatoriais conexos nos períodos epidêmicos pode contribuir para a proposição de parâmetros 
para guiar as transferências de recursos financeiros suplementares.
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
Este estudo é viável porque já tem aprovação ética, usará 
bases de dados de livre acesso, como os sistemas de informação de agravos de notificação (SINAN) e de produção ambulatorial (SIA) e pela prévia aquisição dos 
programas estatísticos para análise dos dados.
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PROJETO: Uma modelagem fuzzy para transtornos específicos de leitura e sua visualização gráfica usando a linguagem R

Descrição do Plano de Trabalho
1. Projeto de Pesquisa
Título: O desenvolvimento de um sistema fuzzy para transtornos específicos de leitura e sua visualização gráfica usando a linguagem R numa visão 
da neurociência computacional num contexto orientado a objetos
Resumo: A neurociência computacional é uma área de pesquisa multidisciplinar que tem por objeto 
modelar funções e comportamentos do cérebro humano através de protótipos matemáticos e computacionais. A aprendizagem é um dos processos estudados pela NC 
com a finalidade de conhecer os fatores envolvidos, a leitura é um desses fatores. A velocidade de leitura é uma variável fundamental da aprendizagem nos transtornos 
específicos de leitura (dislexia). Para determinar os graus de severidade (GS) de um estudante disléxico usa-se o DSM-5, o qual determina três níveis e graus: leve (-1); 
moderado (-2); e grave (-3). Os GS podem ser vistos como conjuntos fuzzy os quais permitem modelar um sistema fuzzy para lidar com a velocidade de leitura. A 
visualização gráfica dos dados gerados como consequência do processamento do sistema fuzzy pode ser realizada pelas funções gráficas do pacote do ggplot2 que forma 
parte da linguagem R muito usada pela Data Science por suas capacidades gráficas.
A presente pesquisa não envolve dados de seres humanos diretamente ou 
experimentos com animais.
2. Justificativa do tema
       A neurociência aliada à tecnologia computacional (neurociência computacional) permite o estudo do sistema 
nervoso central, as funções e comportamentos do cérebro humano usando modelos matemáticos e computacionais com o objetivo de entender o funcionamento dos 
processos realizados no cérebro [1]. 
      O processo da aprendizagem é um dos campos de estudo da neurociência computacional (NC) usando técnicas de Inteligência 
Computacional (redes neurais, lógica fuzzy e algoritmos genéticos), além de banco de dados (BD), jogos por computador, novas interfaces e sistemas inteligentes 
apoiados na Web, Redes Sociais, entre outras [1,2].
      Qualquer dificuldade que atrapalhe o processo normal da aprendizagem é conhecida como dislexia, considerada 
como um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada pela dificuldade na leitura, na escrita e soletração [3] o que atrapalha a 
aprendizagem normal de um estudante, fundamentalmente nas series iniciais. Esta pesquisa será limitada a estudar os transtornos específicos de leitura (dislexia).
      
Para propósitos desta pesquisa será usado o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais 5a Edição (DSM-5) [3] que apresenta a padronização do 
diagnóstico e os níveis das dificuldades de leitura (leve, moderado e grave), assim como os graus de severidade para cada nível (-1, -2 e -3) e as possíveis estratégias de 
intervenção para cada nível, assim como o monitoramento das mesmas. 
      No entanto, estes níveis não refletem o desempenho dos estudantes quando sometidos a 
intervenções com a finalidade de superar as dificuldades de leitura. Uma mudança gradual entre os níveis ou a permanência no mesmo nível pode ser modelada com 
maior clareza usando um sistema fuzzy, além de que a lógica fuzzy [4] pode trabalhar com falta de informação. Esta modelagem permitirá aproximar com maior precisão 
o grau de severidade e seu grau de pertinência para cada nível.
      Os dados obtidos como consequência da intervenção devem ser submetidos a uma análise estatística 
usando programas ou ambientes proprietários, por exemplo, SPSS®, tradicionalmente usado na área das ciências médicas de custos elevados [5]. Os dados precisam ser 
visualizados graficamente e devem refletir as mudanças como consequência da intervenção adotada. 
      Em resumo, a presente pesquisa tem por objeto modelar um 
sistema fuzzy na linguagem Java para lidar com as variáveis correspondentes às dificuldades de leitura dos estudantes com dislexia. Assim como a visualização gráfica dos 
dados usando a biblioteca gráfica ggplot2 da linguagem R. Embutir estas duas ferramentas no DysDTool.
3. Objetivos
      Em função do problema apresentado, este 
projeto de pesquisa propõe: 
1. Modelar um sistema fuzzy usando as variáveis das dificuldades de leitura para trabalhar embutido no sistema de neurociência 
computacional DysDTool [6];
2. Usar a linguagem R como ferramenta de análise estatística e de visualização gráfica de dados [7] embutido no DysDTool;
3. Usar a 
linguagem Java como linguagem padrão no desenvolvimento do sistema NC;
4. O produto poderá ser disponibilizado para pesquisas de forma livre.
4. Fundamentação 
teórica
      A neurociência é um campo de pesquisa multidisciplinar reunindo áreas relacionadas ao estudo, observação e análise do sistema nervoso central do ser 
humano [1]. A neurociência aliada à tecnologia computacional permite o estudo teórico do sistema nervoso central e das funções e comportamentos do cérebro através 
de modelos matemáticos e computacionais. 
      Entre os modelos usados estão as redes neurais, a lógica fuzzy e os algoritmos genéticos (Inteligência Computacional) 
junto de Banco de dados (BD), Jogos por Computador, novas interfaces e sistemas inteligentes apoiados na Web, Redes Sociais, entre outras [1,2] e bibliotecas gráficas 
que permitem uma melhor visualização através de simulações do funcionamento dos processos do cérebro humano.
      A abordagem da NC está contribuindo ao 
esclarecimento de varias questões referente às diversas funções e processos realizados pelo cérebro humano, por exemplo, a aprendizagem que ocorre de forma 
continua.
      A aprendizagem é fundamental e é consequência de uma leitura fluente. Qualquer fator que atrapalhe uma leitura tranquila, já seja interno ao leitor ou 
externo a ele vai prejudicar a precisão e a fluência da leitura, e como consequência pode prejudicar a compreensão do material lido e a escrita provocando falhas 
frequentes no nível da ortografia e da redação, o que repercute em todas as áreas do conhecimento e pode afetar toda a escolaridade [8].
      Esta disfunção é 
denominada de dislexia [3,5,9,10] e pode ser caracterizada como um transtorno específico de leitura que não depende de fatores ambientais, mas depende de forma 
imprescindível do meio social e da educação no qual esta imersa [5]. O sucesso acadêmico de um indivíduo disléxico depende de uma intervenção precoce e do 
reconhecimento das características que podem indicar quando um indivíduo é disléxico, o tipo, o grau de severidade e as estratégias compensatórias criadas para tentar 
superar a dificuldade e se diferenciam bastante uns dos outros pela heterogeneidade dos mesmos.
      O diagnostico será feito usando o DSM-5 e uma equipe 
multidisciplinar [11], assim como a classificação dos transtornos mentais e critérios associados elaborados para facilitar o estabelecimento de diagnósticos mais confiáveis 
desses transtornos através de categorias para o diagnóstico, prevalência, curso, prognóstico e tratamento, além disso, apresenta uma nova categoria geral para 
caracterizar as manifestações específicas de dificuldades da aprendizagem em três domínios acadêmicos: na leitura, na escrita e na matemática [3], nos quais foram 
sugeridos especificadores para os transtornos específicos de aprendizagem (TEA) em função de quatro critérios (A, B, C e D).
      Esta pesquisa usará os itens 1 e 2 do 
critério A relacionado ao diagnóstico da leitura e suas dificuldades persistentes para aprender habilidades acadêmicas fundamentais como leitura exata e fluente de 
palavras isoladas, compreensão da leitura, expressão escrita e ortografia observada durante os primeiros anos de escolarização formal [3]. 
      A velocidade de leitura é a 
variável fundamental da qual dependem as outras variáveis da leitura e pode ser quantificada em número de palavras lidas por minuto. O DSM-5 determina três níveis e 
seus graus de severidade (GS) denominados de: leve com grau de -1; moderado com grau de -2; e grave com grau de -3. 
      Estes graus não refletem de forma realística 
o desempenho dos estudantes quando sometidos a intervenções de leitura com a finalidade de superar as dificuldades nas tarefas de leitura. Usando a abordagem fuzzy 
[4], os graus de severidade determinados pelo DSM-5 podem ser considerados como conjuntos fuzzy denominados de leve, moderado e grave.
      A velocidade de leitura 
inicial de um estudante disléxico pode estar incluída em algum dos três conjuntos fuzzy. As mudanças graduais entre os conjuntos fuzzy e seus respectivos graus de 
pertinência são consequência das intervenções indicadas pelo especialista. 
      Os dados numéricos resultantes da aplicação do sistema fuzzy devem ser submetidos a 
uma análise estatística usando sistemas computacionais proprietários de elevados custos [10] para instituições publicas de pesquisa. Neste contexto, uma ferramenta 
computacional de código aberto e uso livre é de fundamental importância.
      No mercado de software, existem diversas ferramentas proprietárias ou de uso gratuito 
para exibir graficamente dados numéricos com grande precisão, nesta tendência pode ser usada a ferramenta ggplot2 que forma parte da linguagem R [7]. 
      Esta 
linguagem tem uma abordagem orientada a objetos e funcional, características que permitem que a linguagem tenha um enorme potencial nos cálculos numéricos, assim 
como grande versatilidade e precisão para apresentar dados gráficos de Data Science [12–14].	      Neste contexto, modelar e implementar sistemas neurocomputacionais 
ou frameworks que permitam ajudar aos profissionais de ciências médicas ou sociais ou especialistas que lidam com transtornos específicos de aprendizagem é de grande 
valia. Para o MEC (Ministério da Educação e Cultura) é de grande relevância desenvolver e aplicar novas tecnologias no processo educativo, o que pode ser válido 
também, para ferramentas computacionais como auxiliares dos especialistas que lidam com dislexia [15].
       O ambiente de neurociência computacional DysDTooL [6] 
permitirá embutir as ferramentas como consequência das abordagens propostas neste projeto, e como consequência beneficiar-se das propriedades e características da 
linguagem Java®, assim como da linguagem R.
      E, finalmente, a área da neurociência computacional pode embasar a modelagem de novos protótipos para os 
transtornos específicos de aprendizagem como leitura, escrita e matemática através de simulações computacionais, o que poder ser um ganho e ser um incentivo à busca 
por novas formas de avaliação, de ensino e aprendizagem para estudantes com dificuldades de leitura e de matemática.
5. Metodologia
      O presente trabalho está 
orientado para a área da neurociência computacional, mais especificamente usa conceitos da lógica fuzzy que correspondem à abordagem da Inteligência Computacional, 
além da linguagem Java e R correspondente à linha de linguagens de programação orientada a objetos e funcional respectivamente.
      A pesquisa proposta está dividida 
nas seguintes fases:
1. Pesquisar, estudar, analisar e escolher as variáveis relacionadas à leitura de um indivíduo disléxico.
2. Modelar as variáveis escolhidas usando 
lógica fuzzy.
3. Implementar o sistema fuzzy.
4. Validar e testar as regras do sistema fuzzy junto dos especialistas em dislexia (fonoaudiologia).
5. Embutir o sistema 
fuzzy usando Java dentro do DysDTooL.
6. Implementar a visualização gráfica dos dados usando o ggplo2 da linguagem R dentro do DysDTooL.
7. Testar o 
funcionamento do sistema fuzzy e ggplot2 dentro do DysDTooL.
8. Interpretação dos resultados obtidos;
9. Comunicação dos resultados obtidos usando as ferramentas 
propostas por meio do relatório final.
6. Viabilidade econômica - financeira
      A pesquisa em sua totalidade será feita usando computadores e instalações da 
universidade. As validações das regras do sistema fuzzy serão feitas usando parcerias com profissionais que trabalham na área (fonoaudiologia) dentro a mesma 
universidade ou externa, segundo seja a necessidade. Em termos de softwares, todo o projeto utilizará software livre.
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Descrição do Plano de Trabalho
Aplicação da Ciência Cidadã em Sistemas de Informação de Herbários

1.	Introdução
Um herbário é uma coleção de plantas secas (exsicatas) depositadas para estudo 
por taxonomistas em instituições de pesquisas em botânica. No Brasil existem 254 herbários cadastrados na Rede Brasileira de Herbários 
(http://www.botanica.org.br/rede_herbarios.php), com um aumento de 3 herbários em relação ao ano de 2016, e esse número deve continuar pela necessidade de 
conhecimento que o país precisa ter de sua flora. Os dados das exsicatas mantidas pelos curadores dos herbários totalizam aproximadamente 7 milhões de registros. 
Somente o Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro disponibiliza 766 mil registros em sua base de dados (http://aplicacoes.jbrj.gov.br/jabot/v2/estatisticapublica.php). 


Os diversos herbários têm feito um grande esforço para tornar acessível a estudantes e pesquisadores os dados de suas coleções, disponibilizando-os na internet para a 
pesquisa, ações de conservação, gestão ambiental e para usos educacionais [SILVA, L. A. E.; COSTA, L. F. S. ; SOUZA, L. C. S. ; NASCIMENTO 2016]. Além do acesso aos 
dados, a publicação das imagens permite aos especialistas visualizar, anotar e identificar, mesmo à distância, as amostras dentro dos grupos taxonômicos estudados por 
esses especialistas, aumentando assim o valor dos exemplares físicos e preservando essas frágeis amostras do manuseio.

2.	Problemas
Porém, para que os dados 
existentes nos diversos bancos de dados dos herbários sejam efetivamente utilizados, os curadores têm que dispensar um tempo razoável em diversas atividades, como 
por exemplo: a digitação, a digitalização das exsicatas, a limpeza e correção dos dados. Todas as atividades são importantes, porém a limpeza dos dados tem um grande 
destaque pois tem consequência direta na qualidade desses dados e, esse trabalho reflete nos resultados das pesquisas realizadas. Compreende-se, que muitos dos erros 
presentes nos dados deste tipo de aplicação são justificados por erros relacionados com a própria natureza do dado, sendo que as coleções possuem registros de coletas 
muito antigas, alguns do século XVIII e, com a etiquetas de identificação da coleta escritas em nanquim e em latim; sendo a dificuldade de leitura um fator de erros de 
digitação no momento da entrada dos dados nos sistemas. 
Além do volume de trabalho realizado pelos curadores na execução das tarefas listadas anteriormente, o 
crescente aumento do volume de dados sobre a biodiversidade tem provocado nos últimos anos uma busca por formas mais eficientes no uso dos dados com o objetivo 
da extração de conhecimento sobre a Flora. Nesse sentido, o desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de coleções científicas mais eficientes se tornou uma 
necessidade. O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro desenvolveu o Jabot [Silva et al. 2017], que é hoje disponibilizado para uso em 34 herbários pelo 
Brasil, além do próprio Instituto. Porém, apesar de um sistema de gerenciamento eficiente, o volume de trabalho ainda continua grande e, para tal, algumas outras 
medidas podem ser buscadas para agilizar esse trabalho.

3.	Justificativa
A justificativa para tal abordagem de resolução dos problemas apresentados encontra 
fundamento na constatação da necessidade de tempo que um curador necessita, com uma equipe reduzida e em muitos casos de forma solitária, para avaliar e corrigir os 
erros de sua coleção. Uma atividade inviável sem o apoio de uma equipe. 
Assim, com os recursos computacionais disponíveis na atualidade, foi buscada um tipo de 
solução cada vez mais aplicado em outras áreas de pesquisas, muitas delas ligadas à natureza, como por exemplo, a biologia. A solução selecionada é a da tecnologia 
baseada na Ciência Cidadã, na qual uma comunidade de usuários auxilia remotamente em um determinado trabalho. Diversas iniciativas mundiais com a participação da 
têm surgido, uma delas é o e-Bird (http://ebird.org), para observadores de pássaros. Estudos anteriores [Silva 2016], [Dalcin et al. 2012], [Silva et al. 2010], identificaram 
que no processo de entrada de dados há uma grande possibilidade da entrada de novos erros, no momento da digitação e, considerando ainda os dados 
legados.

4.	Objetivos

4.1	Objetivo principal
Em função do problema apresentado, este projeto de pesquisa propõe a utilização dos recursos da ciência cidadã para 
agilizar o processo de digitação de novas entradas de registros e; na avaliação e correção da qualidade de dados em bases de dados de espécies vegetais, tanto em relação 
aos possíveis erros taxonômicos quanto em relação aos erros de coordenadas geográficas. 		4.2	Objetivos específicos	•	Na implementação desta proposta será definida 
uma interface web de avaliação e correção dos dados para uso pelos “cidadãos colaboradores” do herbário;	•	Todo o desenvolvimento da proposta será realizado com 
software livre. Considera-se o uso da linguagem de programação PHP e o sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL. Desta forma, o produto poderá ser 
disponibilizado para uso dos diversos institutos de pesquisas ou mesmo de forma isolada aos pesquisadores da área para aplicação em seus dados.

5.	Metodologia
A 
metodologia de pesquisa corresponde ao conjunto de procedimentos adotados para a obtenção do conhecimento. É a aplicação do método científico, que por meio de 
um conjunto de processos e técnicas, visa garantir a legitimidade científica do saber obtido. O presente trabalho está direcionado para a área de Banco de Dados, mais 
especificamente para a aplicação da Ciência Cidadã nos sistemas de informações que gerenciam os dados dos herbários. A pesquisa proposta está dividida nas seguintes 
etapas:

I.	Seleção do tema: Aplicação da Aplicação da Ciência Cidadã em Herbários

II.	Formulação do problema: os recursos da ciência cidadã aplicados aos dados 
das coleções científicas biológicas pode acelerar o processo de melhoria da qualidade de dados e a, consequente, publicação desses dados?

III.	Coleta de dados: coleta 
de dados de herbários nacionais a partir dos sistemas de informações existentes, principalmente com o sistema Jabot usado no Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro;

IV.	Estudo e escolha dos recursos a serem usados na implementação da proposta: serão estudados projetos envolvendo a ciência cidadã, mesmo que em 
outras áreas de pesquisas, depois será(ão) selecionado(s) o(s) recurso(s) para incorporação ao sistema de informação;

V.	Testes e interpretação dos resultados obtidos: 
uma das ideais principais do projeto, diretamente relacionada com a ciência cidadã, é a de incluir nos testes e na própria aplicação do projeto, a participação de alunos de 
graduação. Os alunos podem participar do projeto remotamente, tanto completando os dados das amostras a partir das imagens. Outro grupo poderá validar os dados já 
digitados, também de acordo com as imagens. Para motivar a participação dos alunos, o sistema poderá contabilizar o tempo total de participação e com a geração de um 
relatório de atividades complementares. Como avaliação do resultado final do projeto, serão contabilizados os totais de entrada de novos registros e de validações 
realizadas com a presente proposta no herbário do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro;

VI.	Comunicação dos dados por meio do relatório final: 
serão escritos dois artigos e será realizada a apresentação de trabalho em seminário. Os resultados serão importantes também para a contagem da produção do Grupo de 
Pesquisas na UNESA no qual sou líder no CNPq denominado: GPAD – Grupo de Pesquisas em Análise de Dados.		6.	Viabilidade da técnica e econômica	Para que uma 
pesquisa seja realizada com sucesso, fatores como o conhecimento do assunto em questão, a existência de dados e a necessidade de aquisição de equipamentos e a 
contratação de pessoal, são itens fundamentais. Nessa proposta, o pesquisador possui 15 anos de experiência na análise de dados da biodiversidade no Instituto de 
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde desenvolveu o projeto do maior banco de dados da flora nacional atual.
Em relação aos outros itens necessários, há a 
necessidade de pelo menos um ou, idealmente, dois alunos de iniciação científica para auxiliar no projeto. 
Os equipamentos para o início da pesquisa já existem, mas 
pretende-se obter máquinas com uma configuração mais avançada por meio de proposta aos órgãos de fomento, como a FAPERJ. Os softwares utilizados no projeto são 
livres.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
Os jogos digitais surgiram há pouco mais de quarenta anos e neste tempo alcançaram uma enorme popularidade em todo o mundo, não se limitando mais 
a adolescentes e crianças (PESQUISA... , 2017). Smartphones e tablets ampliaram ainda mais a presença dos jogos digitais e todo este avanço fez com que já em 2007 a 
indústria dos jogos digitais ultrapassasse o faturamento da indústria cinematográfica (GROWTH... , 2008), sendo que em 2017 pela primeira vez este faturamento superou 
U$ 100 bilhões (TRENDS... , 2017; 2017 GLOBAL GAMES... , 2017). 
Jogos digitais não se limitam a entretenimento e educadores os consideram ferramentas potenciais 
para o aprendizado, já que propõem desafios aos jogadores em um contexto lúdico, motivando-os a perseverar na solução de problemas ao mesmo tempo em que os 
instruem (GEE, 2008; PAPASTERGIOU, 2009). Chamados de “jogos sérios”, estes jogos têm um outra finalidade adicional ao entretenimento, sendo usados como meio de 
treinamento, complementos à educação formal, veículos de conscientização e até ativismo político, (RITTERFELD; CODY; VORDERER, 2009; SILVEIRA, 2009). 
Outro 
aspecto da aplicação, não de jogos em si, mas de seus elementos constituintes é o processo que ganhou o nome de gamificação (gamification) ou ludificação. Ela pode ser 
definida como a adoção de elementos de jogos (por exemplo, pontos, rankings, medalhas, avatares, etc.) em sistemas, objetos ou produtos que não são jogos para atrair 
e manter usuários (DETERDING et al., 2011). Desde seu surgimento, a gamificação tem sido abordada no campo do Marketing, do Ensino, da Comunicação e da Psicologia 
entre outros (FUCHS et al., 2014).
Gamificação não é o mesmo que jogos sérios, pois seu uso ocorre em sistemas e produtos que não são, em si, jogos. Não obstante, ela 
apresenta um potencial significativo para garantir a adesão do usuário, útil nos cenários de aprendizado. Um exemplo neste contexto é o site de idiomas Duolingo , cujos 
cursos de idiomas apresentam pontos de experiência (típicos de jogos de RPG), medalhas e avanços de fase (VIANNA et al., 2013). Além da área educacional, a 
gamificação tem sido usada com sucesso no campo da saúde tanto na forma de aplicativos que promovem a atividade física quanto o autocuidado (FROM FITBIT... , 
2013). Esta versão da gamificação pode ser um coadjuvante valioso para terapias mais extensas, na medida que põe o paciente como participante ativo do seu próprio 
progresso no tratamento (MCCALLUM, 2012).
Apesar da desconfiança inicial de vários estudiosos quanto à gamificação (BOGOST, 2010), ela foi se consolidando tanto 
como prática para relacionamento com usuários quanto como campo de estudo interdisciplinar. Deterding e Nacke (NACKE; DETERDING, 2017) identificam uma “primeira 
onda” da gamificação preocupada com aspectos práticos como definições, modelos teórico-metodológicos e estudos de efeitos nos usuários. Hoje, estas reflexões iniciais 
estariam se consolidando em um campo transdisciplinar de caráter próprio. 
No Brasil, o tema começou a ser debatido no Marketing, com trabalhos voltados para a 
prática, como manuais para implementar a gamificação em variados projetos (VIANNA et al., 2013), mas o meio acadêmico também vem investigando o tema. Nos 
proceedings do Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital — SBGames, o maior simpósio sobre jogos digitais da América Latina, o termo gamificação ou 
gamification aparece em títulos de trabalhos respectivamente 4 vezes em 2015, 15 em 2016 e 21 em 2017, evidenciando o interesse crescente (SBGames Portal, 2017). É 
neste cenário que esta pesquisa se insere, visando dar sentido a tantas visões desta prática, orientando-a para uma realidade brasileira, materializada nos cursos de 
graduação da Universidade Estácio de Sá. 
É possível dizer que a gamificação não tem sido adequadamente desenvolvida como conteúdo em nossos cursos de graduação 
nem suas potencialidades exploradas consistentemente de forma ampla no contexto institucional. A gamificação é um processo complexo, exigindo a integração de 
diversos conhecimentos, uma vez que seu compromisso não se limita ao entretenimento, antes os elementos de jogo devem respeitar as funções e limitações do sistema 
original onde estão sendo aplicados. Isto faz com que se careça de uma metodologia para o ensino de gamificação no ensino superior.
Considerando o importante papel 
da Universidade Estácio de Sá na sociedade brasileira, fica claro a importância de se avaliar se a gamificação pode ser utilizada produtivamente como prática institucional 
de modo a beneficiar o aprendizado do aluno. Além disso, uma vez que a Estácio conta com um curso de graduação em Jogos Digitais, é importante preparar 
adequadamente os alunos para atuarem de modo eficaz nas diversas iniciativas de gamificação que estão surgindo no mercado.
É relevante, portanto, investigar o 
conceito, limites, práticas e métodos de gamificação, formas de emprega-lo no âmbito da graduação (principalmente nos cursos de graduação da Universidade Estácio de 
Sá) e, em paralelo, codificar este conhecimento em conteúdo disciplinar a ser sugerido para inclusão no curso de Jogos Digitais (e, possivelmente, também nos cursos de 
Marketing, Design e Publicidade e Propaganda) como forma de atualizar o curso frente às novas demandas do mercado.

OBJETIVOS
Desenvolver diretrizes de 
gamificação para aplicação na Universidade Estácio de Sá, tanto para sugerir sua inclusão ou acréscimo na grade curricular da graduação de Jogos Digitais quanto para 
recomendar a implementação da gamificação na universidade como um todo, visando ampliar o envolvimento do aluno com os recursos educacionais online. 



METODOLOGIA DA PESQUISA 
O projeto seguirá as seguintes etapas metodológicas:
1)	Pesquisa Bibliográfica
Incluindo tanto artigos e livros acadêmicos quanto 
manuais de prática lançados no mercado. Em termos temáticos, os trabalhos tenderão a estar em quatro eixos principais: 
a) os manuais de prática e implementação, 
que tendem a ser voltados para o mercado; 
b) as obras abordando aspectos cognitivo-comportamentais; 
c) trabalhos que discutem os aspectos sociais da gamificação; 


d) obras que aplicam a gamificação a setores específicos com saúde e educação.

As obras abaixo são pontos de partida, mas a pesquisa incluirá outros trabalhos em seu 
curso: 
- Deterding S, Dixon D, Khaled R, Nacke L (2011) From Game Design Elements to Gamefulness: Defining "Gamification". Paper presented at the Proceedings of the 
15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments, Tampere, Finland, 
- Fuchs M, Fizek S, Ruffino P, Schrape N (eds) (2014) 
Rethinking Gamification. Meson Press, Lüneburg (DE)
- McCallum S (2012) Gamification and serious games for personalized health. In: Blobel B, Pharow P, Sousa F (eds) 
pHealth 2012. IOS Press, pp 85-96
- Nacke LE, Deterding S (2017) The maturing of gamification research Comput Human Behav 71:450-454 
doi:https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.062
- Vianna Y, Vianna M, Medina B, Tanaka S (2013) Gamification, Inc. MJV Press, Rio de Janeiro

2)	Diretório de práticas
A 
partir da pesquisa bibliográfica, serão compiladas as práticas recorrentes no campo.

3)	Avaliação das práticas
Avaliação das práticas usando conceitos das 
metodologias de Schell (2008), Adams (2012) e do Modelo Relacional de Análise  de Games, ou MoRAG (VASCONCELLOS; CARVALHO; ARAUJO, 2017). Não haverá testes 
com indivíduos nesta pesquisa, mas seus resultados permitirão testes com alunos a serem desenvolvidos em um projeto de pesquisa posterior. 

4)	Seleção, 
Refinamento, Recombinação
A partir avaliação, as práticas de gamificação serão ajustadas, refinadas, recombinadas e complementadas para adequar sua aplicação à 
realidade do ensino de nível superior e à estrutura curricular da universidade.

5)	Formulação final
O relatório final trará diretrizes em formato detalhando como aplicar 
gamificação no contexto institucional da universidade e também como o professor pode abordar o assunto dentro da grade curricular.

RESULTADOS ESPERADOS
Uma 
proposta de diretrizes para introdução da gamificação no contexto da Universidade Estácio de Sá que possam ser adaptadas para utilização no portal da universidade, nos 
cursos de ensino à distância ou mesmo no espaço físico dos campi.
Conteúdo sobre gamificação em formato disciplinar para ser lecionado no curso de graduação de 
Jogos Digitais com possíveis inclusões nos cursos de Marketing, Publicidade e Propaganda e Design, de modo a preparar os alunos para trabalhar em mais este campo que 
tem crescido no mercado. 

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
O projeto é viável técnica e economicamente. O proponente já tem acesso à bibliografia necessária, 
não incorrendo em nenhum tipo de ônus. Não há necessidade de bolsistas ou serviços de terceiros. Não há exigência de softwares específicos. O projeto será realizado em 
computadores de propriedade do proponente, logo é desnecessária a aquisição de equipamentos. 
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Manuais de prática e implementação	Fevereiro a março de 2018
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Aspectos 
sociais da gamificação	Junho de 2018
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PROJETO: RETROFITTING DE UMA FRESA VERTICAL EM UMA MÁQUINA CNC COM UTILIZAÇÃO DE MESA DE COORDENADAS E SISTEMAS 
EMBARCADOS

Descrição do Plano de Trabalho
Nos últimos anos se escuta e se lê muito sobre a globalização e o crescimento da internacionalização. Dessa forma, aparece uma competição que tem criado novas 
perspectivas e características mercadológicas que estão alterando os atuais padrões de competitividade. Ao se deslocar do mercado local para o global, a competição 
ocorre entre empresas que tem, ou buscam ter, desempenho de classe mundial. O mercado global está mais desafiador e, cada vez mais, exige um processo contínuo de 
inovação dos sistemas de manufatura, induzindo as empresas a gerarem e se utilizarem de ferramentas necessárias para vencer os desafios, encorajando a aplicação de 
tecnologias inovadoras (Manufatura Integrada por Computador, Just-In-Time, Gestão da Qualidade, etc) que criem oportunidades para novos produtos, serviços e 
processos industriais (SIMON, 2001).
Juntamente com a globalização surgiu a automação das máquinas e serviços. A automação industrial vem crescendo 
assustadoramente nos últimos anos e os conceitos de produtividade e qualidade ganham considerável destaque nas organizações. Dessa forma, está se vendo um 
mercado cada vez mais competitivo e se torna inevitável a utilização de sistemas automatizados.
Devido as novas tecnologias aplicadas, mão de obra mais especializada e 
alta velocidade de mudança, sabe-se que não existe a possibilidade de serem implementados e/ou desenvolvidos sistemas estáticos, não permitindo atualizações 
tecnológicas. A partir dessas informações de atualizações e up-grades depara-se com o termo retrofitting, que busca modernizar máquinas e ferramentas e torná-las mais 
eficientes sem a necessidade de desprender grandes investimentos para a substituição completa do equipamento. 
Segundo o autor Garrido em 2006 o aumento da 
produtividade, redução dos períodos de inatividade, recursos de programação mais simples, peças produzidas com menos defeitos, garantia de eventuais peças de 
reposição, possibilidade de integração em rede e alternativa para novos investimentos, seriam as principais vantagens do retrofitting.
O pensamento no conceito de 
retrofitting aliada à proposta de projeto integrador e à escassez de recursos é o que o projeto se propõe a ser realizado. O projeto visa aplicar a técnica de retrofitting para 
automatizar uma fresa vertical com utilização de uma mesa de coordenadas, sensores, motores de passo e muita programação em linguagens de programações C e 
Wire.
Em linhas gerais o sistema constará de uma mesa de coordenadas XY, que executará os deslocamentos perpendiculares à fresa em um plano. Junto à mesa de 
coordenadas localizam-se os motores de passo comandados por drivers que farão a movimentação dessa mesa nos eixos X e Y. A variação do eixo Z será manual, pois 
inicialmente a fresa não terá um controle automático.
Então, quando se pensa no processo de automação da fresa e na sua modernização (retrofitting), essa fresa poderá 
se transformar em uma máquina extremamente versátil e robusta. Apesar de ser antiga, poderá ser utilizada na confecção ou no acabamento de peças dos mais diversos 
tipos e formas. Porém, com a modernização e com a evolução da automação, em grande número de aplicações industriais são também muito utilizadas as conhecidas 
máquinas CNC (Comando Numérico Computadorizado). As máquinas CNC são equipamentos programáveis que apresentam a capacidade de controlar, por programação, 
a velocidade, aceleração e posicionamento de eixos ou ferramentas. Nessas máquinas com comando numérico computadorizado, as ferramentas são controladas para 
permitir furar, polir, fresar, retificar e executar uma série de ações, permitindo usinar uma grande variedade de peças em alta velocidade e com grande precisão, 
especialmente quando associadas a programas de CAD/CAM (Computer-Aided Design e Computer-Aided Manufacturing). 
O aproveitamento da fresa que executa a 
fresagem consiste na remoção do excesso de metal da superfície de uma peça para que esta tenha forma e acabamentos desejados. Na fresagem, a retirada do sobre 
metal da peça é feita pela combinação de movimentos simultâneos, o movimento de rotação da ferramenta (fresa) e o movimento da mesa da máquina (onde é fixada a 
peça a ser usinada). 
Os movimentos da máquina CNC, que no atual projeto será representado pela mesa de coordenadas XY, serão controlados através de um software 
de computador, onde enviará sinais ao sistema que após serem devidamente tratados, são amplificados e enviados aos motores de passo, para o controle dos 
movimentos da mesa de coordenadas XY. 
Os motores de passo consistem em motores DC de magnetos permanentes ou de relutância variável que apresentam rotações 
em ambas as direções, variações incrementais de precisão angular, repetição de movimentos bastante exatos, um torque de sustentação à velocidade zero e possibilidade 
de controle digital. Além disso, pode mover-se em incrementos angulares bastante exatos, conhecidos como passos, em resposta a pulsos digitais aplicados a um “driver” 
a partir de um controlador digital. O número de pulsos e a cadência com que estes pulsos são aplicados e controlam a posição e a velocidade do motor, respectivamente. 
Geralmente os motores de passo podem ser fabricados com 12, 24, 72, 144 e 200 passos por revolução, que resultam em incrementos de 30, 15, 5, 2.5, 2 e 1.8 graus 
respectivamente. Para que os motores de passo funcionem e posicionarem a mesa de coordenadas XY na posição correta eles precisarão de um software programado em 
linguagem de programação C e WIRE. 
Além dos motores, o sistema depende da programação da plataforma Arduino. O Arduino foi criado em 2005 por um grupo de 5 
pesquisadores: Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis. Inicialmente seu objetivo era elaborar um dispositivo que fosse ao mesmo 
tempo barato, funcional e fácil de programar, com um conceito de hardware livre, o que significa que qualquer um pode montar, modificar, melhorar e personalizar o 
Arduino, partindo do mesmo hardware básico. Dessa forma, foi criada uma placa composta por um microcontrolador Atmel, circuitos de entrada/saída e que pode ser 
facilmente conectada à um computador e programada via IDE (Integrated Development Environment) utilizando uma linguagem baseada em C/C++, sem a necessidade 
de equipamentos extras além de um cabo USB. Apesar da linguagem de programação da placa arduino ser muito próxima do C/C++ o mesmo tem uma linguagem própria 
o WIRE.
Ao referenciar a placa Arduino que muitos consideram uma plataforma Arduino, a mesma faz parte do sistema embarcado. Segundo Ganssle em 2003, um 
sistema embarcado é um sistema microprocessado no qual o computador é completamente encapsulado ou dedicado ao dispositivo ou sistema que ele controla. Um 
sistema embarcado realiza um conjunto de tarefas predefinidas, geralmente com requisitos específicos. Já que o sistema é dedicado a tarefas específicas, através de 
engenharia pode-se otimizar o projeto reduzindo tamanho, recursos computacionais e custo do produto. Nesse contexto uma placa (CNC Shield) foi adquirida para fazer 
essa interface entre o programa GRBL V1.1 que será executado com sistema operacional Windows e o Arduino. O shield é uma placa instalada no Arduino. 
O GRBL é um 
software livre (open source) de alto desempenho e de baixo custo para o controle de movimento baseado em portas paralelas para fresagem CNC. Ele será executado em 
um Arduino UNO ou MEGA, dois modelos de placa Arduino. O GRBK aceita o compilador de código G e foi testado com a saída de várias ferramentas CAM sem 
problemas. Arcos, círculos e movimento helicoidal são totalmente suportados, bem como todos os outros comandos primários de código G. 
Objetivos:
O objetivo geral 
consiste na aplicação da técnica de retrofitting para converter uma máquina antiga, com pouco uso, em uma fresa vertical e uma mesa de coordenadas XY utilizando 
automação e princípios de uma máquina CNC.
Objetivos específicos: automatizar a fresa vertical para atuação como uma máquina CNC; implementar um programa em 
linguagem de programação C e Wire a placa Arduino para controlar os motores de passo; especificar os motores de passo para atender as exigências da mesa de 
coordenadas XY; pesquisar e comprar os melhores drivers para acionarem os motores de passo; traçar figuras geométricas em um computador e reproduzir as mesmas 
em pequenos pedaços de madeira a partir da fresagem da fresa vertical.

Metodologia:
O projeto terá início ao analisar a fresa vertical de marca GAMMA e modelo 
1680BR, podendo trabalhar com 2 motores, um de 1/3 e um de 2cv, já de posse. Após, a análise da fresa, deve ser analisada a viabilidade do projeto e as possibilidades de 
modernização do equipamento. Para a modernização, procurar apurar as adaptações estruturais necessárias para qualificar o equipamento como uma máquina CNC. 
Serão levadas em conta as funções didáticas do equipamento e o custo final do projeto. Não pode ser dispensado o pensamento de reduzir custos o máximo possível sem 
perder a qualidade e precisão. 
Após toda a análise e estudos iniciais, serão pesquisados e adquiridos os motores de passo mais indicados para atender à necessidade de 
movimentação da mesa de coordenadas XY. A mesa de coordenadas já foi adquirida e tem dimensões 310mm por 90mm, marca e modelo HILDA BG6300. Serão 
realizados estudos na mesa de coordenadas XY para melhor adaptar os motores de passo e os mesmos mudando a direção da mesa conforme indicação dos programas 
desenvolvidos utilizando a placa de Arduino UNO, já adquirido. 
A construção se dará através da modernização e adaptação da fresa e da utilização de um software para 
comando numérico baseado no uso da porta paralela de um microcomputador do tipo desktop. O software a ser adotado será o GRBL que é um software livre de alto 
desempenho e de baixo custo. Uma etapa será a dedicação maior à aprendizagem desse software para fazer a interface com o shield CNC com o Arduino. Porém já foram 
feitos alguns testes e se percebeu que o software possui uma interface gráfica amigável e seu sistema operacional é Windows. O shield CNC juntamente com os drivers 
para os motores de passo já foram pesquisados e estão sendo importados diretamente da China, pois não foram encontrados no mercado nacional. 
Resultados 
Esperados
O conceito de retrofitting aliada à proposta de projeto integrador e à escassez de recursos é o que o projeto se propõe a ser realizado. O projeto visa aplicar a 
técnica de retrofitting para automatizar uma fresa vertical com utilização de uma mesa de coordenadas, sensores, motores de passo e muita programação em linguagens 
de programações C e Wire. Dessa forma, após a automação e modernização desse primeiro modelo de fresa, pretende-se aproveitar as diversas fresas e tornos mecânicos 
esquecidos em fundos de oficinas e trazer para as vidas de muitos profissionais e estudantes na área de automação e tecnologia da informação. Ao final do projeto 
pretende-se dar entrada em um processo de autoria própria através do depósito de uma patente.

Viabilidade Técnica e Econômica

O projeto tem uma capacidade 
excelente para ser executado, pois todos os recursos já estão praticamente de posse do autor. Assim, o que foi proposto nos objetivos será plenamente executado. 
Algumas dificuldades podem aparecer, como: dificuldade de programação do shield CNC, motor de passo não ter potência suficiente para mover a mesa de coordenadas. 
Porém, esses contratempos podem ser solucionados com a substituição do motor de passo e maior dedicação às implementações do shield. O autor apresenta 
conhecimento técnico suficiente para desenvolver e concluir o projeto por ser engenheiro eletricista, mestre em Ciência da computação e ministrar disciplinas nos cursos 
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Cronograma:
Etapa 1 – Limpeza e pequenos reparos na Fresa Vertical / Prazo - fev/18 a mar/18;	Etapa 2 – Adaptar e prender a mesa de coordenadas XY (HILDA BG6300) na fresa / 
Prazo - fev/18 a mar/18;
Etapa 3 - Estudo sobre Shield CNC / Prazo - fev/18 a abr/18;
Etapa 4 - Estudo sobre Arduino e sua programação / Prazo - fev/18 a abr/18;
Etapa 
5 - Estudo sobre os motores de passo 57HS58 / Prazo - fev/18 a abr/18;
Etapa 6 - Estudo sobre os drivers para os motores de passo 57HS58 / Prazo - mar/18 a 
mai/18;
Etapa 7 - Estudo do software GRBL, instalação e implementação da interface com a Shield CNC / Prazo - mar/18 a mai/18;
Etapa 8 - Configurações da Mesa / 
Prazo - mai/18 a jun/18;
Etapa 9 - Configurações do driver / Prazo - mai/18 a jun/18;
Etapa 10 - Formatação de um projeto para obtenção de verbas FAPERJ / Prazo - 
abr/18 a jul/18;
Etapa 11 - Configurações do passo dos motores / Prazo - mai/18 a ago/18;
Etapa 12 - Teste de Campo / Prazo - jun/18 a nov/18;
Etapa 13 - Obtenção 
dos resultados / Prazo - set/18 a nov/18;
Etapa 14 - Conferência da precisão dos resultados / Prazo - out/18 a nov/18;
Etapa 15 - Ajustes dos possíveis erros gerados / 
Prazo - nov/18 a dez/18;
Etapa 16 - Submissão de Artigos para congresso nacionais e internacionais / Prazo - mai/18 a jan/19;
Etapa 17 - Montar e dar entrada em um 
processo de depósito de uma patente no INPI / Prazo - set/18 a jan/19.


de Sistema de Informação e Engenharia.
Quanto a análise de viabilidade financeira, o projeto tem condições de atender as expectativas e demandas dos autores e 
principalmente da universidade, pois como relatado anteriormente, os equipamentos, sensores, placas e softwares já foram adquiridos ou importados. A escolha de se 
aplicar o retrofitting a uma fresa pode gerar um depósito de uma patente no INPI.
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PROJETO: Modelos de dados e de conhecimento da demanda de energia elétrica brasileira

Cronograma:
Desta forma, as etapas para alcance dos objetivos propostos são:
1. coleta e organização dos dados necessários ao estudo nas fontes supracitadas (1 mês - 
fevereiro/2018)
http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep
http://bancodedados.cptec.inpe.br/
ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_20
10
http://atlasbrasil.org.br
http://www.epe.gov.br/AnuarioEstatisticodeEnergiaEletrica/Forms/Anurio.aspx
2. modelagem, documentação e implantação de um banco 
de dados relacional com essas informações (1 mês  - março/2018)
Para a especificação e implementação do banco de dados principal serão utilizadas ferramentas 
gratuitas, tais como MySQL, DBDesigner e SQL Developer Data Modeler.
3. preparação e análise exploratória dos dados (2 meses - abril e maio/2018)
Os dados serão 
extraídos do banco e serão tratados com o software R. 
4. modelos descritivos de associação e agrupamentos de dados. (4 meses - junho a 
setembro/2018)
Desenvolvimento em R de programas para efetuar agrupamento e associação a partir de algoritmos clássicos tais como o mapas de Kohonen e Apriori. 


5. modelos preditivos de consumo (4 meses - outubro/2018 a janeiro/2019) 
Desenvolvimento em R de programas para efetuar a classificação e regressão de dados a 
partir de algoritmos clássicos tais como a regressão logística e as redes neurais perceptron multicamadas.
6. implantação em VBA/Excel de um modelo preditivo (1 mês - 
janeiro/2019)

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
	Motivado pelos problemas e desequilíbrios produzidos desde a crise hidrológica iniciada de 2012 [1] e preocupado com eventuais insolvências no setor 
elétrico, o Ministério de Minas e Energia (MME) iniciou em 2016 a reestruturação do setor elétrico brasileiro com uma consulta pública para o aprimoramento do marco 
legal do setor elétrico, que evoluiu para outra consulta pública em 2017, a chamada Consulta Pública 33/2017 [2]. Dentre outros, este documento propõe a redução dos 
litígios judiciais como estratégia de preservação de diversos agentes do setor em vez da busca de eficiência empresarial e produtiva; o aperfeiçoamento do setor elétrico a 
partir das novas tecnologias; e a venda de ativos das estatais federais associada a uma redução de custos. Segundo o MME, esta reestruturação é importante pois "o setor 
elétrico mundial está atualmente sujeito a pressões para mudanças em seu quadro regulatório, comercial e operacional. Tais pressões são exercidas por fenômenos 
tecnológicos e socioambientais que representam condições de contorno para o funcionamento da indústria elétrica e por fricções nos modelos de negócio hoje 
prevalentes".
	Além da notória produção de equipamentos cada vez mais eficientes, que trazem redução de custos e maior confiabilidade operacional, a evolução 
tecnológica é uma dessas principais condições de contorno conforme destacado no estudo supracitado. Destaca-se, nesse aspecto, o grande investimento na produção de 
carros elétricos, cuja expectativa é que a produção de veículos movidos a combustíveis fósseis seja drasticamente reduzida até a metade do século XXI [3]. Outros 
elementos a se destacar neste cenário de grandes mudanças são [4]: a) a oferta descentralizada e sustentável de energia, com mudanças na matriz de geração energética 
e no uso de painéis solares domésticos; b) digitização das empresas do setor, com o uso de medidores inteligentes que permitem o monitoramento remoto, dentre outras 
possibilidades. Neste último item, a coleta e o processamento dos dados de consumo permitirão uma atuação mais inteligente das empresas do setor e do poder público. 


	Ainda segundo o documento do MME, ele e suas empresas vinculadas, como a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), acreditam que melhores modelos computacionais 
de formação de preço e de operação são imprescindíveis para melhorar a eficiência do setor com menos subsídios e para promover maior racionalidade econômica e 
estabilidade regulatória voltada à sustentabilidade. Estes modelos computacionais dependem da demanda por energia elétrica prevista para um determinado período 
futuro e é nesse cenário em que a presente proposta de pesquisa atuará: modelar a demanda brasileira de energia elétrica por estado utilizando inteligência artificial, 
observando os padrões estaduais de consumo com suas características meteorológicas e socioeconômicas. 
	Estudos de dados do setor elétrico por meio de técnicas de 
mineração de dados já têm sido realizados no país, com um escopo bastante restrito. Em [5] uma rede neural artificial foi modelada para prever o consumo das indústrias 
têxteis e metalúrgicas de Santa Catarina. Em [6], outra rede neural foi proposta para realizar previsões para os setores comerciais e industriais de Santa Catarina. Em [7], 
estudos de demandas de subestações goianas foram realizadas utilizando uma metodologia de representação de conhecimento de séries temporais para prever a 
demanda dessas subestações. Em [8], regras fuzzy foram utilizadas para caracterizar a área de serviço e identificar novas áreas com possibilidades de futuro aumento de 
carga em um sistema real de uma cidade de porte médio, com cerca de duzentos mil habitantes. A lógica fuzzy também foi utilizada em [9] para realizar a previsão de 
demanda de energia elétrica no curtíssimo prazo em subestações paulistas de Mogi-Guaçu e Votuporanga.
	Na pesquisa que aqui é proposta, pretende-se produzir um 
estudo que atenda às necessidades de gestores responsáveis pelo planejamento das políticas do setor elétrico brasileiro, o que impõe uma abordagem mais ampla dos 
dados manipulados. Assim, espera-se entender o comportamento do mercado consumidor até 2017 e usar os dados históricos para oferecer estimativas de consumos 
futuros por meio de variadas técnicas de inteligência artificial. 

Objetivos Gerais
a) Produzir um detalhado estudo dos padrões estaduais brasileiros de consumo de 
energia elétrica observando suas características individuais;
b) Auxiliar o processo decisório dos especialistas que cuidam da regulação do setor no país;
c) Iniciar o 
relacionamento institucional entre a UNESA e a EPE.
Objetivos Específicos.
a) Utilizar técnicas estatísticas e de inteligência artificial para manipular os dados e gerar 
modelos explicativos e preditivos de consumo de energia elétrica;
b) Implementar os modelos preditivos em um suplemento do Excel de modo a ser facilmente 
aproveitada por usuários leigos;
c) Formar recursos humanos por meio de iniciação científica em inteligência artificial.

Metodologia da pesquisa com indicação das 
etapas
A partir de repositórios públicos de dados, será formado um banco de dados com informações meteorológicas (tais como direção do vento predominante, 
velocidade do vento média, insolação total, nebulosidade média, número de dias com precipitação, precipitação total) obtidas no INPE e no INMET, informações 
socioeconomicas obtidas no IBGE (tais como evolução populacional, PIB e IDH) e os dados de consumo de energia elétrica a partir de 2012 fornecidos pela EPE. Estes 
últimos dados serão estudados no plano estadual, observando os diferentes tipos de consumo, a saber: livre, cativo, industrial, comercial, rural, residencial, público, 
iluminação pública e próprio. (etapas 1 e 2)
Com o banco de dados formado, a linguagem de programação R [10] será utilizada para fazer os acessos ao banco e a 
manipulação estatística dos dados, bem como os modelos de inteligência artificial (etapas 3, 4 e 5). Dentre os modelos produzidos, espera-se que um deles possa predizer 
com boa eficácia o quanto será consumido por um determinado estado em uma determinada janela temporal. Havendo sucesso nessa iniciativa, esse modelo será 
implantado em Excel para uso do especialista e suas impressões serão coletadas para aperfeiçoamento do modelo e da ferramenta (etapa 6).

Resultados esperados
a) 
devido a grande produção de resultados que será observada, dois ou mais artigos científicos submetidos;
b) a iniciação científica de um aluno do campus Nova 
América;
c) divulgação da pesquisa no campus Nova América por meio de palestras semestrais;
d) gerar modelos de dados confiáveis que permitam a representação do 
conhecimento neles descritos implicitamente
e) compreender melhor os padrões de consumo de energia elétrica dos estados brasileiros;
f) a produção de uma macro 
Excel que faça estimativas de consumo de energia elétrica para 2019.

Viabilidade técnica e econômica
Recursos humanos: além da minha participação fluente em 
todas as etapas propostas, poderão participar outros professores da instituição interessados na pesquisa. Entretanto, o cronograma foi pensado na atuação exclusiva de 
um pesquisador, garantindo o cumprimento das etapas. Recursos computacionais: encontra-se a minha disposição equipamentos suficientes para a realização dos 
experimentos. Todas as ferramentas de análise e desenvolvimento utilizadas serão gratuitas ou por mim desenvolvidas. 
Ao submeter projeto em edital de infraestrutura 
do CNPq, proporei a criação de um cluster de aplicações científicas para o Campus Nova América. Vale frisar que minha proposta de auxílio financeiro à UNESA, no edital 
APQ1 da FAPERJ em 2016, foi aprovada e foram solicitados R$32000 em equipamentos para o início desse cluster. Relações institucionais: possuo vínculos a laboratórios e 
grupos de pesquisa na COPPE, UEZO e UFF, que garantirão uma integração interinstitucional importante, além de contato direto com a presidência da EPE.

[1] 
http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/noticia.aspx?List=ccb75a86-bd5a-4853-8c76-cc46b7dc89a1&ID=12684
[2] http://www.mme.gov.br/web/guest/consultas-
publicas
[3] https://istoe.com.br/boom-de-carros-eletricos-nao-significa-o-fim-do-petroleo-diz-chefe-da-aie/
[4] 
https://www.pwc.com.br/pt/estudos/strategy/2017/2017-strategy-desafios-setor-elertrico-brasileiro.pdf
[5] Andrade, F.F. Um modelo para descrição e previsão da 
demanda dos consumidores industriais de energia elétrica. Tese de Doutorado, UFSC, 2009.
[6] Rosário, L.M. Descrição do consumo de energia de consumidores 
industriais e comerciais utilizando descoberta de conhecimento em base de dados. Dissertação de mestrado. UNIVALI, 2014. 
[7] Queiroz, A.C.S. Extração e 
Representação de Conhecimento de Séries Temporais de Demanda de Energia Elétrica usando o TSKR. Dissertação de mestrado. UFRN, 2012. 
[8] Franco, E.M.C. Previsão 
espacial de demanda em sistemas de distribuição com uma base reduzida de dados. Tese de Doutorado, UNESP, 2008.
[9] Andrade, L.C.M., Flauzino, R.A., Silva, I.N. 
Sistemas fuzzy para previsão de demanda de energia elétrica no curtíssimo prazo. Proceedings of the 9th Brazilian Conference on Dynamics Control and their Applications. 
Serra Negra, SP, 2010.
[10] https://cran.r-project.org/
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