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PROJETO: Construção de produtos educacionais digitais com metodologias ativas no processo ensino-aprendizagem por meio do ensino híbrido

Cronograma:
Para a realização da pesquisa será realizado os seguintes procedimentos metodológicos descritos neste cronograma: 1) Para entender aos “fundamentos teóricos e 
epistemológicos que permitam a utilização das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendi

Descrição do Plano de Trabalho
Os desafios impostos pela sociedade da informação no século XXI, principalmente em relação ao desenvolvimento tecnológico, impõe a aquisição de habilidades e 
competências que nos permitam lidar com as tecnologias digitais da informação e comunicação em nossas tarefas diárias. 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 as tecnologias digitais da comunicação e informação é um diferencial para a aquisição de conhecimentos e, desta forma, estar incluído na sociedade da 
informação. Entende-se que a utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação requer habilidades que são intrínsecas para a geração do século XXI. 
Porém, estas são desconhecidas ou complicadas de entendimento para as gerações anteriores. 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. Partindo do tema introduzido, destaca o seguinte problema científico: como as tecnologias digitais podem potencializar as metodologias ativas no 
ensino de ciências, visando a construção do conhecimento científico? A partir deste problema científico, esta pesquisa levanta a seguinte tese: É viável a construção de 
produtos educacionais que visem a construção do conhecimento científico, tendo como suporte as metodologias ativas utilizadas com os recursos das tecnologias 
digitais.
Para se comprovar a tese apresentada, busca-se o seguinte objetivo geral: Verificar a viabilidade de elaboração de estratégias de ensino-aprendizagem utilizando-
se as metodologias ativas por meio das tecnologias digitais.
As ações a serem implementadas para responder ao objetivo geral, são descritas na forma de objetivos 
específicos e, são eles: elaborar um marco teórico que dê fundamentos entender quais são as influências da utilização das metodologias ativas com as tecnologias digitais 
no processo ensino-aprendizagem dos cursos de ciências; especificar de que forma as metodologias ativas podem ser potencializadas por meio das tecnologias digitais; 
identificar as habilidades e competências necessárias para a utilização as metodologias ativas por meio das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem; 
propor a construção de um produto educacional que permita subsidiar a utilização das metodologias ativas integradas às tecnologias digitais no ensino de ciências.
A 
metodologia desta pesquisa científica está descrita, em sua grande parte, nos autores como Creswell e Clark (2013), Sampieri (2013), Alizo (2001) e Triviños (1987), 
tratando-se de uma pesquisa descritiva com abordagem mista, utilizando-se o procedimento para pesquisa Survey. Onde para a realização da pesquisa será realizado os 
seguintes procedimentos metodológicos, a saber: 1) Para entender aos “fundamentos teóricos e epistemológicos que permitam a utilização das tecnologias digitais no 
processo de ensino-aprendizagem, deverão ser realizadas as seguintes ações metodológicas, a saber: fevereiro/2019) realizar a classificação e leitura de artigos que 
tratam sobre o tema;  março/2019) pesquisar os principais autores que tratam do tema, em várias bases de conhecimento; abril/2019) Entender os principais conceitos 
que envolvem o uso das tecnologias digitais na educação, estabelecendo relações com a realidade do estado de Roraima e, em específico do Centro Universitário Estácio 
da Amazônia; maio/2019) Elaborar e submeter artigo científico de revisão de literatura sobre as tecnologias digitais na educação.  2) Para perceber as contribuições da 
tecnologia digital em práticas pedagógicas de ensino que se utilizem  da metodologias ativas com ensino híbrido, serão desenvolvidas as seguintes ações, a saber: 
maio/2019) Realizar pesquisas em artigos que tratam de habilidades e competências; junho/2019) Realizar estudos para entender a relação das habilidades e 
competências e as tecnologias digitais no século XXI; julho/2019) Verificar quais as principais pesquisas que envolvem a utilização de tecnologia no ensino de ciências; 
agosto/2019) Elaborar e submeter artigo científico de revisão teórica, discutindo as habilidades necessárias para se utilizar as tecnologias digitais por meio das 
metodologias ativas e o ensino híbrido. 3) Para entender a prática metodológica de ensino que utilize as tecnologias digitais junto as metodologias ativas no processo 
ensino-aprendizagem., deverá ser realizado as seguintes ações: setembro/2019) Realizar estudos sobre metodologias ativas; outubro/2019) Realizar estudos sobre as 
práticas metodológicas que se utilizam de metodologias ativas; outubro/2019) Elaborar e submeter artigo científico teórico, realizando debate sobre a relação das 
tecnologias digitais, metodologias ativas e o ensino híbrido. 4) Para entender e criar um produto educacional, busca-se discutir as metodologias ativas por meio das 
tecnologias digitais como um recurso didático-metodológico e, neste sentido, ações a serem trabalhadas são: novembro/2019) Elaboração de proposta educacional que 
se utilizem metodologias ativas; dezembro/2019) Criação de um produto educacional baseado em metodologia ativa e tecnologia digital; janeiro/2020) Elaboração e 
submissão de artigo que descreve o produto educacional.
Espera-se com esta pesquisa, a elaboração de um produto educacional baseado em tecnologia digital, 
metodologias ativas por meio do ensino híbrido. Esta pesquisa torna-se relevante ao trabalhar as metodologias ativas por meio das tecnologias digitais, tendo como 
finalidade proporcionar uma aprendizagem autônoma, onde o professor é ator fundamental no processo, orquestrando as atividades, conteúdos e avaliações, tendo 
como suporte a abordagem do ensino híbrido, buscando promover nos acadêmicos as competências necessárias para o século XXI, a saber: saber aprender, saber agir, 
saber comunicar, saber engajar-se e comprometer-se, saber assumir responsabilidades e ter visão estratégica. Assim, ao utilizar uma abordagem baseada em ensino 
híbrido, espera-se desenvolver a iniciativa, autonomia, cooperação, comunicação, trabalho em equipe, resolver problemas e principalmente adaptar-se a situações novas. 
A aplicabilidade deverá ocorrer por meio de um referencial teórico-metodológico bem estruturado e que permita gerar consistência epistemológica na abordagem do 
tema de pesquisa, estabelecendo estudos práticos, voltados para a aplicabilidade da realidade das instituições de ensino locais. Os impactos se referem a relevância do 
tema, tendo em vista a necessidade de estabelecer a relação entre as metodologias ativas, tecnologias digitais e o ensino híbrido para a construção do conhecimento 
científico, criando a cultura tecnológica. Neste sentido, Levy (1993) destaca que, neste século, por meio das tecnologias computacionais, as pessoas possuem novas 
maneiras de pensar e de conviver.  
A pesquisa é viável pois iremos utilizar as ferramentas livres, objetos de aprendizagem livres e a busca e pesquisa em repositórios de 
aprendizagem livres. Neste sentido, torna-se economicamente viável. Por fim, entende-se que a pesquisa deverá ser capaz de gerar impactos nas práticas pedagógicas, 
bem como servir de orientação para professores e gestores planejar a adoção da inserção das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem e neste sentido, 
atender à necessidade de desenvolvimento de habilidades em TICs que são caracterizadas pela capacidade de resolver problemas de informação, comunicação e 
conhecimento, bem como dilemas legais, sociais e éticos no ambiente digital (CHILE, 2013).

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4974310773340420
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Exatas e EngenhariasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2019 ESTÁCIO AMAZÔNIA

PESQUISADOR(A): Marcia Texeira Falcao
Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia Civil
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PROJETO: POTENCIAL TURÍSTICO GEOLÓGICO - GEOMORFOLÓGICO NO ENTORNO DA SEDE DO MUNÍCIPIO DO UIRAMUTÃ - RORAIMA

Cronograma:
1. Levantamento bibliográfico 
2. Visita in loco, para identificar as áreas de interesse geológico-geomorfológico.  
3. Aplicação do métodos in loco 
4. Tabulação dos 
dados 
5. Entrega de relatórios
6. Elaboração dos mapas
7. Participação em eventos cient

Descrição do Plano de Trabalho
a) Identificar e avaliar as áreas de interesses geomorfológicos (geopatrimônio)
Os estudos geomorfológicos irão considerar a pesquisa bibliográfica, interpretação de 
produtos cartográficos, trabalhos de campo e de laboratório e integração dos dados.
Durante a pesquisa serão discutidos o termo paisagem, apoiado nos conceitos de 
geomorfologia de Ab’Saber (1969) e nas premissas da geomorfologia tectônica de Summerfield (1991).
A identificação das áreas de interesse geológico - geomorfológico 
será realizada através de três incursões a campo nos locais considerados de interesse turístico, dentre eles: cachoeiras, áreas de voçorocas e serras. As áreas identificadas 
serão anotadas em um formulário específico 
b) Avaliar o potencial do patrimônio geológico – geomorfológico da área
Para avaliação do potencial turístico da área, será 
utilizada a metodologia proposta por Pereira (2006) que trata de uma metodologia quantitativa 

c) Mapear as áreas de interesse geomorfológico no entorno da 
sede
Para o desenvolvimento do material cartográfico, os dados geomorfológicos serão embasados nos mapas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
(1983) NB-20-Z-B e NB-20-Z-D, escala 1:000.000. 
Os mapas serão produzidos na escala 1:100.000, tendo como base os shapes disponibilizados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE. Os mapas serão produzidos com o uso de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, através de softwares gratuitos.
d) 
Analisar os riscos naturais de acidentes para o turista irá considerar as normas NBR 15505-2 (ABNT, 2008, p. 8) descreve uma classificação para trilhas turísticas, composta 
por quatro critérios: 
a) severidade do meio: refere-se aos perigos e outras dificuldades decorrentes do meio natural, como temperatura, pluviosidade, riscos de quedas, 
facilidade de resgate, entre outros que podem ser encontrados ao longo do percurso; 
b) orientação no percurso: relacionada ao grau de dificuldade para orientação, 
como presença de sinalização, trilhas bem marcadas, presença de pontos de referência, entre outros, para completar o percurso; 
c) condições do terreno: refere-se aos 
aspectos encontrados no percurso em relação ao piso e às condições para percorrê-lo, como tipos de pisos, trechos com obstáculos, trechos com pedras soltas, entre 
outros; 
d) intensidade de esforço físico: refere-se à quantidade de esforço físico requerido para cumprir o percurso, levando em conta extensão e desníveis (subidas e 
descidas), considerando um cliente comum.


Lattes: http://lattes.cnpq.br/1671906250858943
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Gestão e NegóciosPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2019 ESTÁCIO AMAZÔNIA

PESQUISADOR(A): Bruno Dantas Muniz De Brito
Plano de trabalho vinculado ao curso: Administração

@: brunodibrito@hotmail.com

PROJETO: OS DESAFIOS AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM RORAIMA: Possibilidades, oportunidades e desafios.

Cronograma:
Fevereiro e Março de 2019 – Pesquisa documental, bibliográfica e hemerográfica; Apresentação dos relatórios de acompanhamento das atividades.
Abril de 2019 – 
Inventariação, georreferenciamento, registro iconográfico, estudo de fluxo sazonal e diário de co

Descrição do Plano de Trabalho
O Brasil dispõe de uma vasta reserva de belezas naturais e culturais, 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 e riquezas naturais e paisagísticas que encantam quem as visita. Essas paisagens 
e belezas naturais acabaram 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, todos concentrados numa mesma região geográfica, 
distintos e impressionantes como não há igual no resto do mundo. Isto, por si só, é desafiador para as práticas de visitação de qualquer pessoa, exigindo um grau de 
experiência dos visitantes que se coadune com o tamanho do desafio. 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 esse 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. Com base nisso é importante buscar condições e elementos que possam discorrer sobre a questão já que as áreas 
naturais visitadas para prática do lazer no estado são importantes ícones de preservação. O presente projeto de pesquisa sugere uma continuidade da pesquisa que já 
veio sendo feita com o edital 2018, tendo sido extremamente exitosa em seu papel de proporcionar o conhecimento e a divulgação dos importantes indicadores com os 
quais a mesma vem sendo construída. Sendo assim, as áreas agora selecionadas para realização do estudo são: Linha Do Equador (Atrativo E) no município de 
Rorainópolis; Lago Caracaranã (Atrativo F) no município de Normandia; Trilha da Nova Esperança (Atrativo G) no município de Pacaraima, e; Cachoeira da Raposa, na 
comunidade Raposa Serra do Sol (Atrativo H) no município de Bonfim. 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? Quais políticas públicas operam no sentido de subverter esses impactos? 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 Universidade Estadual de Roraima - 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. 
Ademais, o presente projeto será submetido aos órgãos de fomento públicos ou privados, no intuito de dotar o mesmo de todas as condições necessárias à sua plena 
execução. Ao contemplar esse rol de questões norteadoras elege-se como objetivo geral deste trabalho a análise dos impactos multidimensionais decorrentes da visitação 
a áreas naturais de Roraima. No intuito de escalonar este desafio em etapas, sugerem-se como objetivos específicos os seguintes: 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. Acredita-se que os resultados voltar-se-ão para satisfazer aos objetivos propostos, além de desenhar um panorama dos impactos 
nas áreas naturais estudadas, subsidiando decisões de cunho estratégico, administrativo e político das instâncias responsáveis pela preservação e boa utilização dessas 
áreas naturais. Por fim, o produto resultante deste estudo possibilitará ainda as seguintes reflexões: 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! 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; 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. 3-	Inventariação das áreas naturais segundo modelo já adotado pelo projeto em sua 
primeira versão; 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); 6-	Registro e mapeamento das áreas naturais via GPS por meio do aplicativo GPS Essentials, 
produzindo um georreferenciamento dos impactos.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6871129128588718
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SaúdePROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2019 ESTÁCIO AMAZÔNIA

PESQUISADOR(A): Ellen Vanuza Martins Bertelli
Plano de trabalho vinculado ao curso: Enfermagem

@: ellenvanuza@gmail.com

PROJETO: Estudo epidemiológico dos óbitos infantis no estado de Roraima

Cronograma:
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Período 	Ação
Fevereiro/2019	Pesquisa sobre o estado da arte 
Março	Pesquisa sobre o estado da arte
Abril	Coleta de 
dados
Maio	Análise dos dados e apresentação de resumo em evento cientifico da Estácio
Junho	Discussão parcial dos re

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO

A mortalidade de infantil destaca-se por ser um importante indicador de desenvolvimento humano, avalia a esperança de vida ao nascer e contribui para 
compreensão da situação de saúde da sociedade. As taxas de mortalidade infantil (TMI) são utilizadas para estimar o risco de morte nos nascidos vivos em menores de 
um ano e demonstram as condições de vida e de saúde, sendo reflexo de causas biológicas, socioeconômicas e ambientais bem como de acesso e a qualidade dos 
recursos disponíveis para atenção à saúde materno-infantil (BRASIL, 2009; PIZZO et al, 2014; RIPSA, 2008).
Em 2013, divulgou-se o Relatório dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU), destacando que a taxa mundial de mortalidade o na infância caiu 47% em 22 anos. 
Assim, no período de 1990 a 2012, esse número passou de 90 para 48 mortes por mil nascidos vivos (NV) (IPEA, 2014).  Houve declínio em dados absolutos desde a 
referida data até 2015, no qual inicialmente ocorreram em torno de 12,7 milhões de mortes anuais, caindo para 5,9 milhões. Tal resultado mostra-se satisfatório, 
entretanto o progresso continua insuficiente em muitas regiões no mundo, particularmente no Cáucaso e na Ásia Central, Oceania, Ásia Meridional e África Sub-Saariana 
(ONU, 2015).
O Brasil não se difere do cenário mundial, pois alcançou a meta de redução da mortalidade infantil, e está à frente de muitos países. Em relação aos óbitos 
de crianças menores de um ano, o país reduziu de 47,1 para 15,3 por mil nascidos vivos, superando a meta de 15,7, estimada para 2015 (IPEA, 2014).  Esse declínio tem 
maior evidencia no período pós-neonatal, pois até o ano de 2011 cerca de 70% dos óbitos infantis, aconteciam no período neonatal, sendo o precoce de maior 
predominância (DATASUS, 2011). 
No país há grande discrepância das taxas de mortalidade infantil em relação à etnia, a classe social e as regiões geográficas (LANSKI, 
2012). Os números mais elevados são encontrados no Norte (19,9 por mil NV) e Nordeste (18 por mil NV), enquanto que as menores taxas foram da região sul (11,3 por 
mil NV) (DATASUS, 2011). 
Entre as principais causas da mortalidade infantil, no período neonatal, estão às afecções perinatais, como a asfixia ao nascer e complicações 
da prematuridade, já no pós-neonatal, incidem as doenças infecciosas e a desnutrição. A maioria destas mortes são consideradas evitáveis, com causas preveníveis, sendo 
sensíveis à Atenção Primária (BRASIL, 2011; LOURENÇO, BRUNKEN, LUPPI, 2013). Nesse sentido, a construção de políticas para o desenvolvimento de ações específicas a 
esses grupos de riscos torna-se essenciais para garantir a sobrevida, o crescimento e desenvolvimento das crianças. Desde o  acesso da mãe ao planejamento familiar, ao 
pré-natal e a assistência ao parto de qualidade, até o cuidado adequado à criança durante seu primeiro ano de vida ( SARDINHA, 2014).
Diante do exposto, este trabalho 
se justifica pela importância de conhecer os índices de mortalidade infantil e analisar seus determinantes, contribuindo para a melhoria do registro de óbitos e 
possibilitando a identificação de possíveis intervenções  para prevenção de tais óbitos.

OBJETIVOS

Objetivo Geral
Analisar os óbitos infantis ocorridos no Estado de 
Roraima.

Objetivos Específicos
•
Verificar a tendência dos óbitos infantis ocorridos no Estado, por municípios,  no período de 2000 a 2018.
•
Analisar as associações 
existentes referentes ao pré-natal (dados da mãe e do recém-nascido) com os óbitos infantis.

MÉTODO

Tipo de Pesquisa
Trata-se de um estudo ecológico de séries 
temporais. A delimitação do estudo é o estado do Roraima, dividido em municípios e tempo (anos), por meio da análise dos dados secundários gerados a partir do 
Sistema de Informação Mortalidade (SIM), disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSus), referentes ao período de 2000 a 
2018.
Nesse desenho de pesquisa, os indivíduos são analisados em conjuntos ou agregados, que normalmente correspondem a uma área geográfica. Os estudos 
ecológicos podem ser classificados de acordo com os critérios usados para a formação dos agregados. Podem ser estudos de múltiplos grupos (local), estudos de 
tendências ou séries temporais (tempo), ou mistos (combinação de tempo e local) (FILHO; BARRETO, 2014).

POPULAÇÃO E LOCAL DE ESTUDO

A população do estudo 
será  formada polos óbitos infantis ocorridos em Roraima no período 2000 a 2018, obtidos no site do Departamento de Informática do SUS, (DATASUS).

Local
	Roraima 
é o estado mais jovem e menos populoso do Brasil. Faz limite com a Venezuela, Guiana, Para e Amazonas. É formado por 15 municípios, tem uma população de 530.879 
habitantes (IBGE, 2018).

População
O alvo do estudo consiste nos óbitos de menores de um que ocorreram no Estado de Roraima, no período de 2000 a 2018. Os 
critérios de exclusão consistem em: abortos, óbitos fetais, óbitos de crianças que não se enquadrem no período ou na idade estabelecida.

Fonte De Dados
	Os dados 
serão coletados a partir do DATASUS, no ícone TabNet, informações sobre mortalidade. O banco utilizado será a base detalhada, que será convertida  pelo tabulador do 
SUS, TabWin e em seguida organizada no programa Excel.

Análise dos Dados
Os dados serão organizados e codificados em um banco de dados do programa Microsoft 
Office Excel 2007, exportados e analisados pelo programa SPSS versão 20.0, tabulados e apresentados em forma de tabelas, para facilitar a sua leitura. Para o cálculo da 
TMI se adotará (N) de população, e a seguinte fórmula:

Nº de óbitos de menores de um ano ocorridos em Boa Vista . 1.000
Nº de Nascimentos no mesmo local e 
período

A análise dos dados será realizada através de um modelo de regressão linear para séries temporais.

Aspectos Éticos

A pesquisa será realizada apenas com 
dados de domínio público, disponíveis em banco de dados nacional.
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Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO

A capital mineira é uma cidade jovem, embora esteja próxima do seu aniversário de 121 (cento e vinte e um) anos. É portadora de uma instigante e 
reveladora história. Cidade esquematizada e moderna carrega consigo o estigma da modernidade, dos novos tempos e dos novos valores que a mentalidade no fin-de-
siécle preconizava.

É possível identificar diversas facetas da história de Belo Horizonte mergulhando através dos aspectos múltiplos que permeiam sua trajetória. Os 
cantos e recantos da cidade nos relatam uma cidade nova a ser descoberta. Um destes espaços, reveladores da vida social, cultural e política da cidade é o Cemitério do 
Bonfim. Construído e inaugurado na mesma ocasião que a capital, o espaço fúnebre relata através de seus túmulos, lápides e mausoléus, uma parte significativa da 
história de Belo Horizonte.

Erguido fora do perímetro urbano o cemitério absorveu em seu projeto e concepção o imaginário da cidade a que estava destinado servir. Na 
realidade sua localização implicava, também, o planejamento de suas características estéticas e arquitetônicas. Para isso a equipe de arquitetos e desenhistas da 
Comissão Construtora da Nova Capital elaborou plantas e projetos que definiam os aspectos básicos do local, desde o portão principal, casa do zelador e necrotério. 
Trabalharam nos projetos o eminente José de Magalhães (1851 - 1899) chefe da Seção de Arquitetura da mencionada Comissão, além de outros profissionais talentosos 
que deixaram seu registro em vários espaços da capital mineira.

O cemitério é um sinal de cultura. Através da arquitetura, escultura e artes decorativas cristalizam-se 
elementos simbólicos que, ao serem interpretados, permitem uma compreensão da sociedade na qual estão inseridos. Esse resumo simbólico da sociedade pode ser 
encontrado no Cemitério do Bonfim. Como parte do projeto republicano - positivista dentro do qual a capital mineira foi idealizada e erguida o cemitério irá representar 
rupturas decisivas numa sociedade tradicionalmente calcada na religião.

O Cemitério do Bonfim para além de cumprir suas funções habituais ligadas ao culto aos 
mortos vem sendo cada vez mais utilizado como espaço educativo e, consequentemente como lugar de turismo.  Há mais de 06 anos as visitas extrapolaram o âmbito 
acadêmico e passaram a ser ofertadas para a comunidade externa à universidade, ou seja, tornou-se uma atividade extensionista, para além da pesquisa. Através de um 
termo de parceria assinado entre a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, a Escola de Design, através da Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG e o 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEPHA, iniciaram-se o evento denominado “Visitas Guiadas ao Bonfim” que consiste em: uma vez 
por mês, no último domingo, pela manhã, no horário de 9 às 12 horas, a realização de uma visita orientada para os interessados em conhecer a história e o acervo 
guardado no Cemitério do Bonfim. São disponibilizadas 40 (quarenta) vagas que podem ser preenchidas por qualquer interessado. 

Durante o ano de 2018, através da 
concessão de uma bolsa de produtividade concedida pelo Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte foi construído um guia de visitação ao espaço cemiterial, no qual 
roteiros múltiplos são propostos para que possam ser usufruídos por qualquer pessoa interessada, seja um profissional do Turismo ou uma pessoa que pretenda conhecer 
o local, independente do perfil turístico. Diante da boa recepção no tocante à construção de guia de visita, a proposta é dar continuidade ao projeto, propondo a criação 
de material didático que possa ser disponibilizado para docentes das escolas públicas e privadas como apoio para trabalhar conteúdos voltados para a educação 
patrimonial, considerando os estudos cemiteriais como ponto de partida.

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 têm sido realizadas as visitas 
guiadas ao espaço cemiterial que tem permitido 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
 


Geral
Preparar material didático contemplando as Visitas Guiadas ao Cemitério do Bonfim que possa ser disponibilizado às escolas da rede pública e privada da cidade de 
Belo Horizonte.

Específicos
•
Definir Educação Patrimonial
•
Analisar experiências correlatas voltadas para produção de material didático. 
•
Sugerir roteiros e 
produtos didático-pedagógicos a partir das experiências que já se constituem através das Visitas Guiadas ao Bonfim.

4 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 como se estrutura um material didático que possa ser útil no trabalho do 
docente, pensando sua interface com o discente.

Para a realização do material didático  serão úteis  os dados consolidados até o momento, através da construção do 
guia, bem como  o mapeamento e a investigação permanente são procedimentos metodológicos que permeiam e conduzem toda a investigação.

5 RESULTADOS 
ESPERADOS

1-	Proposição de um material didático que possa ser disponibilizado aos docentes, 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.

6 VIABILIDADE TÉCNICA

O projeto vem sendo realizado em parceria com a Universidade do Estado de Minas Gerais, Fundação de 
Parques Municipais e Zoobotânica 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. Desde o ano de 2018 o Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte transformou-se em instituição apoiadora, 
através da concessão de bolsa de produtividade.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO:
O projeto “Imprensa operária e educação: debates e demandas educacionais dos trabalhadores de Belo Horizonte (1900-1930)”, apresenta como 
problema de pesquisa central a discussão de propostas educacionais do operariado belo-horizontino divulgadas nos impressos de algumas associações operárias, entre 
1900 e 1930.
Serão pesquisados periódicos de quatro associações operárias de Belo Horizonte (Associação Beneficente Tipográfica, Confederação Auxiliadora dos 
Operários, Centro Confederativo dos Operários, e Confederação Católica do Trabalho), procurando investigar: Quando surgiram e como funcionavam esses impressos? 
Quais eram as proposições pedagógicas dos trabalhadores? Que concepções políticas e filosóficas fundamentavam essas propostas? Quais eram as especificidades das 
proposições pedagógicas contidas nos impressos de cada associação? 
O critério principal para a seleção das associações operárias se deu a partir do levantamento 
daquelas que conseguiram efetivamente levar a cabo o propósito de manutenção de periódicos para os seus sócios operários, ainda que normalmente não 
apresentassem regularidade em sua periodicidade e curta duração. 
Há de se destacar que o processo de construção e desenvolvimento da cidade capital, e a 
necessidade e formas de utilização da mão de obra em diferentes setores econômicos (construção, comércio, indústria) no decorrer do período analisado propiciou a 
organização do operariado em associações com as mais distintas finalidades: socorro mútuo, cooperativas, sindicatos, associações de classe, etc. Em geral, estas visavam 
proteger e defender os trabalhadores quando não haviam leis que os amparassem.
Com esses objetivos foram criadas algumas associações operárias nas primeiras 
décadas de existência de Belo Horizonte, como as quatro associações aqui destacadas que, com suas respectivas publicações, contribuíram para informar e lutar pelos 
direitos dos trabalhadores.
Dessa forma, este projeto de pesquisa objetiva discutir as proposições pedagógicas dos trabalhadores de Belo Horizonte a partir de alguns 
impressos de associações operárias, dialogando com fontes e literaturas relativas ao processo de implantação da escola primária e a educação de adultos, bem como 
investigando as políticas estaduais e o seu processo de implementação.

OBJETIVOS:
Objetivo geral: Identificar e discutir os debates e demandas educacionais dos 
trabalhadores de Belo Horizonte a partir dos impressos veiculados pela imprensa operária de origem associativa, quais sejam, os da Associação Beneficente Tipográfica, 
do Centro Confederativo dos Operários, da Confederação Auxiliadora dos Operários, e da Confederação Católica do Trabalho, entre 1900 e 1930.

Objetivos 
específicos:
    • Analisar o aparecimento das associações operárias (Associação Beneficente Tipográfica, Centro Confederativo dos Operários, Confederação Auxiliadora 
dos Operários e Confederação Católica do Trabalho) como integrante do processo de construção e desenvolvimento da capital, e da elaboração e implementação de 
reformas educacionais; 
    • Investigar o surgimento dos impressos – revistas da Associação Beneficente Tipográfica, e jornais O Labor, O Confederal, e O Operário – e 
analisar o seu funcionamento: objetivos, materialidade, circulação, aproximações e distanciamentos concernentes ao tipo de proposições pedagógicas para a “união dos 
trabalhadores”;
    • Identificar e discutir as especificidades das ideias educacionais presentes nos impressos de cada associação operária de Belo Horizonte, cotejando 
com as políticas oficiais no mesmo período.

METODOLOGIA:
Com o intento de alcançar os objetivos propostos neste projeto de pesquisa é necessário o respaldo em 
análises históricas de diferentes fontes documentais, além de criteriosa leitura bibliográfica em estudos no campo da história da educação. 
Como o propósito principal 
desta pesquisa é discutir as ideias educacionais do operariado a partir de impressos veiculados pela imprensa operária associativa nas primeiras décadas de existência de 
Belo Horizonte, as principais fontes utilizadas serão esses periódicos, os quais encontram-se digitalizados em acervo da Biblioteca Central da Universidade Federal de 
Minas Gerais.
Além dos jornais e revistas, acrescento outras fontes à análise: estatutos das associações operárias (diferentes datas de publicação), documentos de caráter 
oficial provenientes de diferentes fundos arquivísticos, leis mineiras (principalmente as reformas da instrução pública), anuários, e recenseamentos (estes três últimos 
com diversas datas de publicação). Esse conjunto documental encontra-se disponível no Arquivo Público Mineiro. Os Relatórios dos Presidentes de Estado (1889-1930), 
outro importante conjunto de fonte oficial, estão disponibilizados no site do Center for Research Libraries.
A leitura das fontes será guiada pelos objetivos propostos para 
a pesquisa. As informações serão organizadas tematicamente de forma a auxiliar a execução do projeto. Para tanto, os dados levantados para cada tema serão analisados 
à luz das concepções teóricas escolhidas.

RESULTADOS ESPERADOS: A partir do exposto, a hipótese desta pesquisa é a de que as políticas públicas educacionais 
direcionadas aos trabalhadores de Belo Horizonte, e seus filhos, não eram suficientes e nem foram efetivadas a contento. Outras propostas educacionais foram 
necessárias, tais como as promovidas por associações operárias e divulgadas em seus impressos, as quais eram diferentes daquelas defendidas pelos poderes públicos 
(Estado e Município), porque mais próximas aos interesses dos operários, ainda que ocorressem dentro da ordem política e social estabelecida.

VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA: Não se aplica.
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Fevereiro a Maio de 2019: Revisão da Literatura.
Julho de 2019: Submissão do primeiro artigo.
Maio de 2019 a Julho de 2019: Caracterização das amostras de CAP e 
lignina separadas.
Fevereiro a Junho de 2019: Palestra ou workshop relacionado ao tema no camp

Descrição do Plano de Trabalho
1.	Introdução

A principal via de transportes de pessoas e bens no Brasil é a malha rodoviária, o que justifica a necessidade de sua preservação e ampliação. A exposição 
das vias rodoviárias a veículos de maior capacidade de carga e maior tração aliada ao excesso de carga e aos longos períodos sem realização de operações de conservação 
e restauração, levam à deterioração das estradas do país. Dentre as camadas que constituem o pavimento, o revestimento asfáltico sofre maior impacto das cargas 
solicitantes [Junior, A.M., 2004]
O ligante asfáltico consiste em hidrocarbonetos cuja composição exata é muito variável por ele ser um resíduo do refino do petróleo cru 
e devido à sua dependência do tipo de petróleo disponível no refino. O ligante é afetado pela presença de oxigênio, variações de temperatura e pela radiação ultravioleta 
[Biblioteca do asfalto, 2004].
Reações como oxidação, endurecimento e perda de voláteis podem acontecer nos ligantes asfálticos, sendo a oxidação a principal causa do 
envelhecimento, ocorrendo durante a usinagem e continuando durante estocagem, transporte, aplicação e uso em campo [Silva, 2011]. O envelhecimento do ligante 
asfáltico manifesta-se como um aumento de viscosidade e diminuição da penetração, com perda de suas características aglutinantes. Assim, o asfalto torna-se mais duro 
e quebradiço e consequentemente, menos dúctil [Whiteoak, 1990]. 
A influência da radiação ultra violeta (UV) nas reações de envelhecimento asfáltico é normalmente 
ignorada, acreditando-se que apenas a superfície do pavimento é afetada por este tipo de radiação. O envelhecimento do asfalto devido à radiação UV do sol é um dos 
fatores responsáveis pela diminuição da vida útil do asfalto. No Brasil, este fato ganha especial importância, devido à sua localização geográfica [Araujo et al, 2012]
A 
modificação de asfaltos convencionais pelo uso de aditivos já é uma realidade na Europa, Estados Unidos e, mais recentemente, no Brasil. O uso de modificadores 
poliméricos melhora o desempenho mecânico. A adição de polímeros ao asfalto pode levar à construção de estradas seguras com consequente redução nos custos de 
manutenção [Pollaco, 2005].
O uso de modificadores no asfalto justifica-se pelo fato deste constituir-se em um material sensível às diferenças de temperatura, sofrendo 
envelhecimento por intemperismo devido aos longos tempos de exposição, também sendo afetado pela fotodegradação e oxidação. Além disso, o asfalto possui 
propriedades mecânicas pobres, sendo quebradiço a baixas temperaturas e fluido a temperaturas pouco mais elevadas que a temperatura ambiente, tendo baixa 
recuperação elástica. Esta é a razão pela qual o asfalto deve ser aditivado ou modificado para melhorar suas propriedades [Talavera et al, 2001].

2.	Objetivos

Este 
trabalho tem como objetivo avaliar o estado da arte dos estudos relativos ao efeito da radiação solar nos ligantes asfálticos com e sem modificadores e caracterizar 
amostras asfálticas utilizando técnicas de infravermelho, análise térmica e termogravimetria.
Com este fim, os objetivos específicos são:
- Revisão na literatura do uso de 
modificadores em ligantes asfálticos;
- Caracterização das amostras utilizando análise térmica, termogravimetria (TG) e infra vermelho (FTIR);
- Produção de artigos.

3. 
Metodologia
1ª etapa: Revisão da Literatura
A fim de estabelecer o estado da arte referente ao tema, serão estudados artigos publicados em periódicos científicos 
nacionais e internacionais.
2ª etapa: Caracterização das amostras: Uma vez estabelecido o estado da arte, serão feitas medidas em amostras asfálticas a fim de contribuir 
com algum fato ainda não discutido na comunidade científica. As análises serão feitas utilizando técnicas espectrométricas e físico químicas de análise, conforme descrito 
abaixo:
Os materiais a serem estudados neste projeto de pesquisa são:

- Cimento asfáltico de petróleo (CAP);
- Modificador polimérico: lignina

i)	Separação das 
principais frações do ligante
As principais frações do ligante são: saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos. O método para extração consiste em misturar 5 g de CAP 
com 5g de CAP + 1% lignina com n-hexano (solvente) na razão 1:40. Agitar por 1 hora, filtrar lavar o sólido retido várias vezes com n-hexano. Após a lavagem, fazer a 
extração dos asfaltenos com tolueno. Evaporar o tolueno. A solução dos maltemnos do ligante pode ser percolada em uma coluna cromatográfica empacotada com 5,0 g 
de alumina e 10,0 g de sílica gel 60 Mesh e as frações podem ser eluídas com 40 mL n-hexano, 80 mL de tolueno [Fernandes, 2011].

ii)	Caracterização das frações do 
ligante
As frações dos ligantes assim como os produtos das reações entre as frações do ligante e a lignina pode ser realizada utilizando-se  FTIR dos asfaltenos do CAP e 
do CAP + 1% lignina para verificar a presença dos grupos funcionais da lignina em uma faixa de 400 a 4000 cm-1.

iii)	Análise Térmica
Serão realizadas análise térmica 
(TGA e DSC) dos ligantes em atmosfera oxidativa com fluxo de 50 mL/min utilizando 10 mg de amostra a temperatura de 25 a 600 °C, a uma taxa de aquecimento de 10 
°C/min.

4. Resultados Esperados
1ª etapa: Submissão de um artigo de revisão.
Encontrar um "gap" na literatura para realização de medidas experimentais.

2ª etapa: 
Caracterizar o ligante asfáltico através das técnicas de análise descritas.
Publicação do segundo artigo.
Participação em congressos e seminários de pesquisa.

6. 
Viabilidade Técnica e Econômica
1ª etapa: O estado da arte será realizado utilizando artigos disponíveis nas bases de dados parceiras da Faculdade Estácio de Sá bem 
como artigos disponíveis no Google Acadêmico, o que não agrega custo a esta etapa do trabalho.
2ª etapa: As amostras asfálticas serão possivelmente uma doação do 
Detran de Minas Gerais e as análises físico químicas e espectrométricas serão feitas em parceria com Universidades Federais, não onerando o presente 
trabalho.

JUNIOR, A.M.; Estudo sobre a ação de modificadores no envelhecimento dos ligantes asfálticos e nas propriedades mecânicas e de fadiga das misturas 
asfálticas (dissertação), Programa de pós graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, 165 p., 2004.
Biblioteca do asfalto; FATOS & ASFALTOS; 
número 02; dezembro 2004.
SILVA, J.P.S.; Avaliação dos efeitos de produtos rejuvenescedores em misturas asfálticas. Tese, Departamento de Engenharia Civil e 
Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 145 p., 2011.
POLLACO, G.; BERLINCIONI, S.; BIONDI, D.; STASTNA, J.; ZANZOTTO, L.; Asphalt modification with different 
polyethylene-based polymers; European Polymer Journal; v.41; p. 2831-2844; 2005.
TALAVERA R.R.; MENESES, V.M.C.; MADRID, M.M.; Emulsiones Asfálticas, 
Documento Técnico n° 23, Secretaria de comunicaciones y transportes – Instituto Mexicano Del Transporte; Sanfadila, 2001.
ARAUJO, M.F.A.S.; LINS, V.F.C.; PASA, 
V.M.D.; FONSECA, C.G.; Infrared Spectroscopy Study of Photodegradation of Polymer Modified Asphalt Binder; Journal of Applied Polymer Science; v.125; . 3275-3281; 
2012.
FERNANDES, P.R.N.; Avaliação do desempenho de ligante asfáltico modificado por poli ácido fosfórico (PPA) e efeitos da adição de líquidos da castanha de caju 
(LCC); Tese; Universidade Federal do Ceará; 144p; 2011.
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PESQUISADOR(A): Carla Jeane Aguiar
Plano de trabalho vinculado ao curso: Fisioterapia
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PROJETO: Efeitos do exercício físico associado a acompanhamento nutricional em individuos com Insufiencia Renal Crônica submetidos a 
hemodiálise

Cronograma:
Janeiro-2019: Atividade 1
Fevereiro-2019: Atividade 1	
Março-2019: Atividade 2	
Abril-2019: Atividade 2	
Maio-2019: Atividade 3	
Junho-2019: Atividade 3	
Agosto-
2019: Atividade 3, 4
Setembro-2019: Atividade 4	
Outubro-2019: Atividade 5	
Novembro-2019 Ativ

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A Insuficiência Renal Crônica (IRC), definida como a presença de lesão renal ou queda do ritmo de filtração glomerular por três meses ou mais, é um problema 
para a saúde pública no mundo inteiro com mortalidade superior a maioria das neoplasias, como por exemplo, as de colo de útero, colo/reto, próstata e mama (BARROS 
et al., 2006; SESSO et al., 2008; BRASIL, 2014). O Censo de diálise de 2011 revelou que, no Brasil, 91.314 pacientes são submetidos a tratamento dialítico e, destes, 84,9% 
são atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, a IRC se configura em uma questão de saúde pública, na medida em que aumentam a incidência e a prevalência 
de pessoas em programas dialíticos. Segundo dados do Ministério da Saúde em 2008, cerca de 90.000 pessoas foram submetidos á tratamento dialítico, gerando despesa 
anual em torno de um bilhão de reais em recursos do Sistema Único de Saúde (SESSO et al., 2008). Os pacientes submetidos à hemodiálise são significativamente menos 
ativos que os indivíduos sedentários e saudáveis. Uma baixa motivação intrínseca tem sido identificada como a principal barreira para a prescrição de exercício para esses 
pacientes (CHEEMA et al., 2006; ROCHA; MAGALHÃES; LIMA, 2010; HEIWE; JACOBSON, 2011). Outros importantes fatores que causam a redução da aptidão física e do 
funcionamento físico nos pacientes com doença renal crônica são a anemia, que pode ser corrigida com sucesso através do tratamento com eritropoetina, e a fraqueza 
muscular, embora sua etiologia nos pacientes em hemodiálise crônica não foi completamente esclarecida (HEIWE; JACOBSON 2010; ROCHA; MAGALHÃES; LIMA, 2010; 
CUPISTI et al., 2014). As conseqüências funcionais do catabolismo, incluindo a fraqueza e fadiga musculares, capacidade reduzida do músculo de gerar força, tolerância 
reduzida ao exercício físico e prejuízo nas atividades de vida diária (AVD`s), são todas queixas altamente prevalentes entre os pacientes em hemodiálise (CHEEMA et al., 
2006; CUPISTI et. al., 2014). Na IRC, a adequação da dieta é importante na prevenção da progressão da doença e dos sintomas. Estudos demonstram a importância do 
exercício físico e uma dieta nutricional adequada para a manutenção da saúde desses pacientes (PUPIM et al., 2004; CHEEMA et al., 2006; ADAMS et al., 2006; APARICIO 
et al., 2013; MAGNARD et al., 2013). Embora apenas a suplementação nutricional seja efetiva na reversão da má-nutrição, sabe-se que, intervenções complementares 
podem ser utilizadas para promover uma ação anabólica protéica. O exercício físico, por exemplo, tem sido demonstrado como um facilitador de acréscimo de proteína 
muscular em indivíduos saudáveis e com IRC (PUPIM et al., 2004; ADAMS, et al., 2006; CUPISTI et al., 2014). Em resumo, o mecanismo pelo qual a IRC pode impactar 
negativamente no músculo esquelético é variado e complexo, resultando de alterações na perfusão do músculo, liberação de substrato e estado catabólico mediado por 
vários fatores como acidose metabólica, corticosteroides, citocinas pró-inflamatórias, hiperparatireodismo, neuropatia, dietas com restrição de proteínas, anorexia, a 
própria hemodiálise e diminuição da atividade física, que leva o paciente com IRC a ter um estilo de vida sedentário (CHEEMA et al., 2006; ADAMS et al., 2006; CUPISTI et 
al., 2014). Isso tem levado a uma crescente conscientização de que estratégias de tratamento como um regime de exercícios regulares pode interromper este ciclo vicioso 
melhorando a condição física destes pacientes, uma vez que, a redução da atividade física leva a um declínio adicional da massa muscular, incapacidade progressiva e 
outras conseqüências (PUPIM et al., 2004; CHEEMA et al., 2006; ADAMS et al., 2006; HEIWE; JACOBSON 2011; CUPISTI et al., 2014). Objetivos: Avaliar os efeitos do 
exercício físico associado ao acompanhamento nutricional em pacientes em hemodiálise crônica. Metodologia: A amostra será composta de 25 pacientes portadores de 
IRC que estarão em tratamento usual de hemodiálise no Hospital Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) em Belo Horizonte. O 
projeto foi submetido e aprovado pelo CEP do Hospital Eduardo de Menezes/ FHEMIG sob CAAE: 5589916.8.0000.5124. Instrumentos: Questionário SF-36, Avaliação 
Fisioterapêutica, Avaliação Nutricional, Balança, fita métrica, Frequencímetro, Estetoscópio, Esfigmomanômetro, Bicicleta Ergométrica, Escala de Borg. Protocolo: Para os 
voluntários elegíveis para o projeto, antes de iniciar sua participação no estudo, deverão passar por uma avaliação clínica de seu médico e obter por escrito, uma 
autorização para a prática de atividade física. O trabalho envolverá um estudo com pacientes que receberão o tratamento usual de Hemodiálise em associação com o 
exercício físico e acompanhamento nutricional e suplementação alimentar, se necessário, durante três meses (três vezes por semana em dias alternados). Antes da 
intervenção serão mensurados o peso e altura através da balança e fita métrica respectivamente, para chegar ao resultado do IMC através da fórmula: peso dividido pela 
altura ao quadrado, e cálculo da freqüência cardíaca de treinamento que será utilizada durante o exercício, através da fórmula de Karvonen. A capacidade funcional será 
avaliada utilizando o teste de sentar e levantar. Os realizadores do projeto preencherão o protocolo de pesquisa, a mensuração dos dados vitais, a preparação do paciente 
na bicicleta ergométrica para início da intervenção e estará o tempo todo presente na unidade de hemodiálise, durante as intervenções, monitorizando os pacientes. O 
exercício físico para os pacientes iniciará com uma intensidade leve (40% da freqüência cardíaca máxima) (McARDLE et al., 2003) com duração de 45 minutos, três vezes 
na semana em dias alternados (MAHLER et al., 2000; McARDLE et al., 2003. A intensidade do exercício será modulada pela freqüência cardíaca até alcançar 40% da 
freqüência cardíaca máxima previamente estabelecida, através da fórmula de Karvonen, e monitorada através do frequencímetro de pulso durante todo o exercício. A 
intensidade do exercício será aumentada de acordo com a resposta do paciente.  Será utilizada também a escala de Borg para avaliar a sensação subjetiva de esforço. As 
devidas correções da freqüência cardíaca de treinamento serão realizadas para pacientes em uso de betabloqueador (I CONSENSO NACIONAL DE REABILITAÇÃO, 1997). A 
sensação subjetiva do esforço pela escala de Borg também será utilizada nos pacientes que estiverem utilizando medicamentos depressores do sistema nervoso 
simpático, tendo ela que permanecer < 11 (O’CONNOR; COOK, 2001). As avaliações e adequações nutricionais serão realizadas conforme protocolos da instituição 
(IPSEMG). Análise Estatística: A análise estatística será realizada através do teste T (student), pareado e não pareado, as diferenças serão consideradas significativas para 
os valores de P < 0,05. Para correlação será utilizado coeficiente de Pearson e qui-quadrado. Os valores serão calculados utilizando o software GRAPH PAD PRISM. 
Pesquisa em andamento com resultados parciais. Procedimentos: Primeira etapa: Pesquisa bibliográfica atual sobre o assunto da pesquisa. Segunda etapa: Análise dos 
dados da avaliação inicial e termino dos testes da avaliação (questionário de qualidade de vida SF-36, espirometria, pressões respiratórias máximas, questionário de 
freqüência alimentar, força de preensão palmar). Terceira etapa: Após avaliação e análise dos dados início da intervenção e liberação para a pratica de atividade física 
pelo médico será calculado a freqüência cardíaca de treinamento que será utilizada durante o exercício, através da fórmula de Karvonen (MAHLER et al., 2000). Quarta 
etapa: Início das intervenções. Intervenção: exercícios aeróbicos em ciclo ergômetro de membros inferiores e orientações nutricionais acerca dos alimentos tóxicos para 
essa população. Adequação da alimentação de acordo com o protocolo utilizado no hospital. Quinta etapa: Termino da intervenção. Reavaliação dos pacientes utilizando 
questionário de qualidade de vida SF-36, espirometria, pressões respiratórias máximas, questionário de freqüência alimentar, força de preensão palmar. Sexta etapa: 
escrita e submissão do artigo científico. Durante as etapas o trabalho poderá ser enviado para congressos, feiras e seminários de pesquisa.  Esperamos que com o 
exercício físico e orientação nutricional ocorra uma melhora da capacidade funcional, função renal, força da musculatura respiratória e de preensão palmar. Para 
viabilidade do projeto precisaremos de oxímetro de pulso, esfignomanômetro, estetoscópio, dinamômetro, ciclo ergômetro de membros inferiores, espiro metro, 
manovacuômetro. A pesquisadora já possui todos os equipamentos necessários para realização das avaliações e das intervenções.
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PROJETO: NÍVEIS DE ESTRESSE EM DIFERENTES MOMENTOS DO TREINAMENTO E COMPETIÇÃO: ANÁLISE EM ATLETAS ESCOLARES INFANTIS NÃO 
FEDERADOS

Cronograma:
Etapa 1: Seleção dos atletas para a coleta de dados. De: 2/2019 à 2/2019, descrição: 2019. Etapa 2: Realização das coletas de dados. De: 03/2019 à 10/2019, descrição: 
2019. Etapa 3: Análise dos dados coletados. De: 10/2019 à 10/2019, descrição: 2019. Etap

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução

O Brasil se destaca no Voleibol devido aos excelentes resultados obtidos nas últimas competições, sendo considerado segundo esporte mais praticado no 
país. As recentes conquistas das seleções brasileiras e o patrocínio de grandes empresas fizeram com que sua popularidade crescesse de maneira considerável na última 
década. Sua prática ocorre tanto na forma recreativa e de lazer, quanto profissional, e é importante saber que o Brasil divide com a Itália o posto de melhor campeonato 
de clubes do mundo. Estes dados permitem afirmar que, nas últimas décadas, o Brasil passou a ocupar um papel de destaque no cenário do voleibol mundial (MEDINA; 
FERNANDES FILHO, 2002).
Para o atleta adulto conseguir sucesso em competições, tem de haver um processo continuo de treinamento que começa na infância e 
adolescência e se prolonga até a fase adulta. Tais resultados dependem de vários fatores além do treinamento físico, que está relacionado aos aspectos cognitivos, sociais, 
psíquicos e emocionais (WEINECK, 1991). O treinamento, deve ser planejado considerando-se as etapas de desenvolvimento fisiológico natural do indivíduo, que são: 
idade pré-escolar, primeira infância escolar, primeira fase puberal ou pubescência, segunda fase puberal ou adolescência (WEINECK, 1991).
 Os atletas estão 
constantemente sujeitos aos mais diversos tipos de pressão, tanto externas (avaliação do desempenho pelos técnicos e demais participantes, expectativas do treinador 
em relação ao desempenho do atleta, comportamento da torcida e as críticas dos companheiros de equipe), como internas (alcance de objetivos pessoais, as expectativas 
de sucesso ou fracasso e as percepções dos atletas sobre vitórias e derrotas) (DE ROSE JR, 1997).
Além de todos os aspectos citados acima, outro fator de extrema 
importância para o desempenho do atleta é o nível de estresse, um componente constante da vida das pessoas nas diversas fases de desenvolvimento, principalmente no 
caso da adolescência (BECKER JUNIOR, 2008). Segundo Pelais et al (2005), é neste período que ocorre a transição da categoria no voleibol   e também no âmbito escolar 
no qual passa do ensino fundamental para o ensino médio.
O estresse é entendido como um aspecto negativo no qual ocorrem diversas reações fisiológicas e mentais 
tais como aumento do batimento cardíaco, sudorese, respiração ofegante, tensão muscular, medo, ansiedade e perda de controle. Todas essas características tem uma 
influência direta no desempenho dos atletas no qual pode comprometer a produção do atleta  (SAMULSKI, 2002).
Segundo Samulski e Chagas (1992), atletas mais jovens 
que se encontram em fases sensíveis de desenvolvimento da sua personalidade, poderão apresentar maiores dificuldades em controlar suas reações emocionais. Cruz e 
Caseiro (1997), identificaram no seu estudo com atletas de voleibol que um dos problemas que mais requerem apoio psicológico é o controle da ansiedade e do estresse. 
O estresse não influência apenas o rendimento esportivo, mas atinge também o rendimento no âmbito escolar.
Todo o processo de preparação em relação ao aspecto 
psicológico requer uma abordagem diferenciada em cada fase da vida, desde as categorias de base (11 a 14 anos) até a categoria juvenil (18 e 19 anos) pois, cada grupo 
de atletas sofrem demandas psicológicas diferentes (PLATONOV 2004).
Diante do exposto, destaca-se que existem inúmeros trabalhos com estresse realizados com 
atletas escolares federados de voleibol na faixa etária de 11 a 18 anos e atletas adultos (PELAES et al., 2005), (BECKER JUNIOR, 2000, 2008; PIRES et al, 2005); (GUILLÉN 
GARCÍA, 2006, (BATISTA et al., 2007); (FIGUEIREDO, 2000); (CRUZ E CASEIRO, 1997); (SAMULSKI E NOCE, 1996); (SAMULSKI; CHAGAS, 1992; SEVERO, 1994; DE ROSE JR. et 
al., 2004; GOUVEA et al., 2004a, 2004b).
  Porém, há uma lacuna na literatura específica ao tema na abordagem de atletas escolares não federados de voleibol (que 
compreendem a faixa etária de 12 a 14 anos). Assim, reforça-se a necessidade de buscar evidencias concretas em relação a preparação psicológica desses atletas, 
entendo-a como parte integrante do treinamento das categorias de base escolares de atletas não federados na modalidade voleibol. 

Objetivos

Objetiva-se identificar 
o nível de estresse de atletas infantis escolares não federados de voleibol durante o treinamento e períodos pré-competitivo e competitivo, e sua relação com a 
performance competitiva.

Metodologia

A pesquisa seguirá o delineamento correlacional onde será verificada a relação da performance com o estresse em 2 (duas) 
equipes infantis de uma escola particular do Distrito Federal.
(Etapa 1) A amostra será selecionada por conveniência , devido à parceria existente entre o colégio 
particular e a instituição que as equipes irão participar nas competições, bem como por considerações práticas de tempo e custo (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 
2007).(Etapa 2) Participarão do estudo 36 atletas infantis escolares de voleibol não federados, de ambos os gêneros.
(Etapa 3) Para análise do nível de estresse, serão 
utilizados o Inventário de Escala de Stress Percebido (COHEN; WILLIAMSON, 1988) e o Inventário de Sintomas de Stress (LIPP; GUEVARA, 1994). 
O Inventário de Escala 
de Stress Percebido apresenta 14 questões de múltipla escolha referentes à frequência com que a pessoa percebe determinas situações. O resultado é obtido através da 
soma dos pontos de cada questão, verificando se o atleta convive com níveis toleráveis ou elevados de estresse (COHEN; WILLIAMSON, 1988).
O Inventário de Sintomas 
de Stress apresenta 53 sintomas que podem demonstrar o estresse. Estes sintomas foram divididos em quatro blocos, para avaliar em que fase do estresse o atleta se 
encontra, sendo estas, a fase insignificante, fase de alerta, fase de resistência e fase de exaustão fornecendo também os valores escala razão (LIPP; GUEVARA, 
1994).
(Etapa 4) Os valores dos dois testes de estresse, percebido e sintomas, serão somados e a escala de razão serão apresentados como estresse pré-competitivo dos 
atletas em competição.

VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA

Todos os custos relacionados ao projeto serão de responsabilidade do pesquisador sendo 
perfeitamente viável a sua realização.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que a partir dos resultados obtidos, toda a comunidade científica da área da modalidade 
voleibol (técnicos, professores, preparadores físicos e psicólogos esportivos)  tenham ao seu lado mais uma ferramenta para análise e parâmetro para saber lidar com  
seus  atletas infantis pois é uma pesquisa inédita com esse público.


CRONOGRAMA

Etapa 1: Seleção dos atletas para a coleta de dados. De: 2/2019 à 2/2019, 
descrição: 2019. Etapa 2: Realização das coletas de dados. De: 03/2019 à 10/2019, descrição: 2019. Etapa 3: Análise dos dados coletados. De: 10/2019 à 10/2019, 
descrição: 2019. Etapa 4: Resultados e conclusão. De: 11/2019 à 12/2019, descrição: 2019. Etapa 5: Submissão do resumo ao Seminário de Pesquisa Estácio. De:11/2019 
à 11/2019, descrição: 2019. Etapa 6: Preparação e submissão do artigo original para publicação. De: 12/2019 à 1/2020, descrição: 2020.
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PROJETO: Percepção do conhecimento dos discentes de Enfermagem acerca da Triagem Neonatal - Teste do Pezinho.

Cronograma:
Elaboração do Questionário: Fev/2019 a Março/2019
Coleta de dados: Abril/2019 a Julho/2019
Análise Dados: Agosto/2019 a Outubro/2019
Redação e submissão do 
artigo: Novembro/2019 a Janeiro/2020

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), mais conhecido no Brasil como “Teste do Pezinho”, é uma política de saúde pública empregada com o 
objetivo de identificar durante o período neonatal (entre 0 e 28 dias de vida) doenças que se diagnosticadas e tratadas precocemente, previne sequelas irreversíveis 
[SILVA, 2009, MAGALHÃES ,2009]. As doenças identificadas são assintomáticas no período neonatal, e o diagnóstico precoce permite interferir no curso da doença, 
permitindo, desta forma, a instituição do tratamento precoce específico e a diminuição ou eliminação das sequelas associadas a cada doença, como o retardo no 
desenvolvimento cognitivo (Brasil, 2004,2012). A Triagem Neonatal (TN) é realizada colhendo algumas gotas de sangue do calcanhar do recém-nascido, depositadas em 
papel filtro. O período de realização do exame deve ser entre 48h e 30 dias de vida, sendo o período ideal entre o terceiro e sétimo dia de vida. A desinformação dos pais 
pode influenciar direta ou indiretamente na realização da TN em tempo hábil, com influência para a qualidade de vida das crianças e suas famílias [MENDES,2017] As 
gestantes devem ser orientadas, ao final de sua gestação, sobre a importância do teste do pezinho e procurar um posto de coleta ou um laboratório indicado pela equipe 
de saúde dentro deste prazo [SILVA,2009]. A partir de 2012 passaram a ser rastreada seis doenças: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, hemoglobinopatias (Hb), 
fibrose cística (FC), hiperplasia adrenal congênita (HAC) e deficiência da biotinidase (DB) [BRASIL, 2012] Todas são doenças que trazem graves sequelas se não tratadas 
precocemente além de que existe tratamento, e esse é significativamente mais eficaz quando implantado em fase pré-clínica da doença [SOUZA,2002, BRASIL 
2012].
Nesse contexto, a promoção da educação em saúde é primordial para que o conhecimento e a importância da realização da TN, o Teste do Pezinho, alcance os 
novos pais e mães, afim que realizem o teste e saibam como proteger seus filhos de consequências nefastas evitáveis. Ademais, o profissional de enfermagem é um dos 
principais propagadores de conhecimento relacionado à saúde e deve ser capaz de informar às famílias sobre relevância da TN e o direcionamento quando necessário. 
Dessa forma, esse trabalho visa verificar o conhecimento acerca da TN nos discentes de Enfermagem da Faculdade Estácio de Brasília, identificar lacunas que possam ser 
trabalhadas e de modo finalístico melhorar a promoção da saúde junto à população.
 Objetivo Geral:
 Identificar e analisar nos discentes de enfermagem o nível de 
conhecimentos acerca da Triagem Neonatal, a relevância da TN para o recém-nascido e a atuação do profissional de enfermagem como propagador do conhecimento aos 
responsáveis pela criança.


Objetivos específicos:
Identificar nos discentes as diretrizes do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) mais relevantes; 
Analisar o 
conhecimento acerca da importância da Triagem Neonatal, as doenças identificadas, suas as possíveis sequelas, e como o enfermeiro pode atuar para promoção do 
conhecimento;
Analisar as respostas dos entrevistados e elencar conceitos com definições imprecisas;
Propor ajustes nas disciplinas que abordam a atuação do 
enfermeiro junto a gestantes, puérperas e recém-nascidos;
	Propor ações para difusão do conhecimento acerca do PNTN na comunidade universitária. 



Metodologia
Este projeto será desenvolvido com abordagem qualitativa, onde envolve contato direto do pesquisador com o objeto de estudo, trabalhando com 
descrições, comparações e interpretações. 
O presente projeto será submetido à análise por Comitê de Ética através da plataforma Brasil. Como ambiente de 
investigação será utilizada a Unidade de Taguatinga da Estácio-Brasília. Os depoentes, dentre os alunos de enfermagem, serão selecionados aleatoriamente, a partir do 
terceiro semestre de curso. Será realizada entrevista aberta, tentando gerar uma relação empática, criando clima descontraído que possibilitará o diálogo.
A entrevista 
terá as seguintes questões norteadoras: você já ouviu falar sobre o teste do pezinho? Você sabe para que serve este teste? Você sabe a importância do teste para a saúde 
do bebê? Quando deve ser feito este exame? Alguma disciplina já mencionou este exame? Os depoimentos serão transcritos, registrados e identificados com o nome de 
frutas (SALIMENA, 2007). Finalmente, serão passadas informações centrais sobre o teste do pezinho, doenças detectadas e orientações a serem divulgadas aos 
responsáveis pelo bebê.

Etapas:
Elaboração e impressão do questionário;
Definição da população e amostra;
Coleta dos dados por meio de entrevista com aplicação 
do questionário aos alunos de enfermagem a partir do terceiro semestre. 
Análise das resposta e organização dos dados, identificação de conceitos incompletos ou 
equivocados;
Divulgação do resultado para docentes com disciplinas relacionadas à Triagem Neonatal;
Redação do artigo científico.
Resultados esperados
Ampliação 
do conhecimento dos discentes acerca do PNTN, doenças detectadas, relevância da ação imediata em casos positivos e consequências da falta de ação;
Ampliação do 
conhecimento dos discentes a respeito do papel do profissional de enfermagem na difusão do PNTN;
Demonstração da necessidade da atuação do profissional de 
enfermagem na promoção da educação em saúde, especificamente da Triagem Neonatal;
Identificação de imprecisões e lacunas no conhecimento dos discentes e 
docentes a respeito do PNTN;
Estimular a busca por novos conhecimentos por parte dos discentes;

Viabilidade técnica e econômica
Este projeto de pesquisa exibe 
plena viabilidade técnica e financeira, uma vez que os questionários serão desenvolvidos pelo próprio pesquisador, ademais a análise dos dados coletados será descritiva 
e estatística, utilizando software gratuitos ou já adquiridos previamente. Não haverá necessidade de investimento econômico ou aprendizado técnico especializado. O 
custo do projeto é economicamente baixo, pois se restringe a impressão do questionário e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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PROJETO: AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS E DOS DIFERENTES PARÂMETROS DE APTIDÃO FÍSICA EM PRATICANTES DE VOLEIBOL 
COMPETITIVO DE DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS E GÊNERO EM AMBIENTES FORMAL E NÃO-FORMAL

Cronograma:
Apresentação do Projeto para Equipes: 01/02 - 29/03/2019;
Análise dos Dados e Preparação para Publicação: 01/05 - 30/09/2019;
Coleta de Dados: 01/04 - 
31/07/2019;
Retorno (Feedback) das Avaliações para as Equipes: 01/05 - 30/08/2019;
Publicação dos Result

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O conceito de esporte no Brasil está atualizado com a evolução conceitual do fenômeno sociocultural esportivo, sendo um direito de todas as pessoas, e 
com as formas de exercício desse direito, estabelecidos como Esporte-Educação (dividido em esporte educacional e esporte escolar), Esporte-Lazer e Esporte-
Desempenho (TUBINO, 2010). Dentro do esporte escolar, os jogos esportivos coletivos (JECs) que englobam as modalidades de futebol, futsal, voleibol, basquetebol, 
handebol, entre outras modalidades, é conteúdo de ênfase em ambientes de ensino aprendizagem de esporte no Brasil, sejam eles formais ou não formais (PAES, 2001). 
O fato de jogar, seja o jogo esportivizado, sejam outras manifestações de jogo, propiciam a possibilidade, inclusive, de desenvolvimento de currículos de formação de 
futuros atletas, devido à transferência de aprendizagem que outras manifestações esportivizadas (LEONARDO; SCAGLIA; REVERDITO, 2009). De acordo com Balbino 
(2001), essas modalidades permitem a quem os pratica o desenvolvimento do espírito coletivo, a disciplina gerada pela aceitação das regras, a elaboração de recursos 
internos para resolver dificuldades e analisar as situações que levam ao desenvolvimento de raciocínio que por vez conduzem as ações. Desse modo, o jogo associado à 
competição são grandes aliados no desenvolvimento dos indivíduos, favorecendo e melhorando suas potencialidades (SOUZA, et al.2010). Além do Esporte-Lazer que 
abrange parte significativa da população, como exemplo o futebol, e tem como premissa a prática pela saúde, pelo prazer e a inclusão, existe também o Esporte-
Competição, que apesar de não abranger a maioria da população, objetiva resultados, vitórias, representação e projeção pessoal, e na maioria dos casos, pode 
representar uma forma de "ganhar" a vida (TUBINO, 2010; LEMOS, 2004). Criado pelo americano, Wiliam C. Morgan, em 1895, o Voleibol foi concebido como um jogo em 
que se usa somente as mãos, que fosse dinâmico e criativo. Sua evolução foi sempre crescente e para melhor, as regras foram se modificando e se adaptando às 
exigências dos atletas, público, patrocinadores e, principalmente, televisão, até chegarem ao voleibol atual (LEMOS, 2004; BIZZOCHI, 2013). O atual reconhecimento do 
voleibol brasileiro no cenário mundial como um dos mais vitoriosos da história da modalidade coloca o país em posição privilegiada em relação à composição das seleções 
nacionais nas diferentes categorias (BRISTOTTE, 2013). Assim como qualquer modalidade esportiva, são das categorias de base (em ambientes formais e não-formais) que 
se descobrem os talentos esportivos (LEMOS, 2004). O desenvolvimento do treinamento desportivo deve respeitar alguns aspectos para que sua prática não cause 
consequências desastrosas no que diz respeito à sua aplicação em crianças e adolescentes (BORIN et al., 2007). Em razão das irregularidades dos processos de 
crescimento e maturação de crianças e jovens é difícil prever o futuro desempenho de cada praticante. É incorreto afirmar que todas as crianças que se dedicam ao 
rendimento irão atingir alto nível (BARBANTI, 2005).
O Voleibol é um esporte completamente dinâmico devido a necessidade de se manter a bola no ar até a finalização 
do ponto e possuir regras bem específicas em relação a sua funcionalidade. É uma modalidade que exige de seu praticante uma habilidade motora mínima de suas ações 
para uma participação mais efetiva durante o desenvolvimento do jogo (CUCIO, 2014). As habilidades técnicas exigem um componente físico considerável, como as 
capacidades de saltar, atacar, bloquear, sacar, defender que requerem um nível adequado de potência muscular, velocidade, força e agilidade (BIZZOCHI, 2013; ANZA; 
DENIS; SILVA, 2013). Dessa forma a avaliação da aptidão em seus diferentes níveis se torna fundamental para a detecção do talento esportivo. Outro ponto importante é 
a determinação do perfil antropométrico. Parece unanimidade que o jogador de voleibol deve ser alto, ágil, ter boa envergadura e altura de alcance, possuir baixa gordura 
corporal e possuir um perfil somatotipo ectomorfo (SILVA et al., 2003; CABRAL et al., 2011). O treinamento a longo prazo, realizado de forma planejada e sistemática, 
contribui para a formação de esportistas de diversas modalidades. Para que esse treinamento possa ser otimizado faz-se necessário acompanhamento e avaliação 
constantes do desenvolvimento dos jovens atletas. Para isso utiliza-se referenciais que auxiliem também na detecção, seleção e promoção de talentos esportivos. A 
antropometria e os testes de aptidão física são meios utilizados para a elaboração de valores referencias (SILVA et al., 2003).
HIPÓTESE: Nossa hipótese é quantificar o 
perfil antropométrico, composição corporal e aptidão física, das diferentes categorias e gêneros do voleibol em ambiente formal e não-formal e através de um estudo 
amplo verificar se existe relação com o sucesso.
OBJETIVOS: Avaliar os dados antropométricos, de composição corporal e a aptidão física de praticantes do voleibol 
competitivo em ambientes formais e não-formais de categorias de base e adulta (de 10 a 30 anos de idade) de ambos os sexos.
METODOLOGIA PROPOSTA - COLETA DE 
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS: A massa corporal total (MCT) e a estatura das atletas serão mensuradas com balança e estadiômetro da marca Welmy® (Brasil), com 
precisão de 0,1Kg e 0,1cm, respectivamente. Serão coletadas um total de 9 dobras cutâneas através do plicômetro Sanny® (Brasil), com precisão de 0,1mm. Será utilizado 
como cálculo para a estimativa de densidade corporal o protocolo de Slaugther et al. (1990) para atletas abaixo de 18 anos, e protocolo de Jackson e Pollock (1997) para 
atletas acima de 18 anos. O percentual de gordura será estimado pela equação de Siri (1956). As circunferências dos segmentos corporais também serão realizados 
através de fita métrica metálica da marca Welmy® (Brasil) de  precisão de 0,2cm, para determinação de parâmetros de risco cardiovascular, e também para determinação 
de assimetrias de membros. A amplitude epicondilar do úmero e fêmur e processo bi-estilóide de punho, será medida com paquímetro Sanny® (Brasil) com precisão de 
0.1 mm. Alguns desses parâmetros servirá para utilização do método revisado de Carter e Heath (1990) para a determinação do somatotipo.
COLETA DE APTIDÃO FÍSICA: 
Como parâmetro de avaliação de flexibilidade de cadeia posterior (músculos lombares inferior e músculos isquiotibiais) será utilizado o teste de sentar e alcançar com o 
auxílio do banco de Wells, descrito por Wells e Dillon (1952). Como análise da força de tronco, será utilizado o teste de abdominais, e força de membros superiores, o 
teste de flexão de braços, ambos realizados durante um minuto, auxiliados por um avaliador na contagem de repetições e na coordenação da execução dos movimentos 
(PROESP-BR, 2015). Como forma de avaliar potência de membros inferiores serão realizados os saltos horizontal, salto vertical, simulando uma situação de ataque e salto 
vertical simulando a situação de bloqueio (PROESP-BR, 2015; BOSCO, 1990). Para potência de membros superiores será utilizado o arremesso de medicine ball (2kg), onde 
o avaliado permanece sentado, encostado a parede, e em posição de supino com bola a altura do peito. O arremesso deverá ser realizado sem que a bola faça uma 
parábola, e será mensurada em metros (PROESP-BR, 2015). Como teste de agilidade será utilizado o Shuttle Run, onde o atleta executa corridas de 9,14m, por quatro 
vezes, levando blocos de madeira de um lado para o outro tão rápido quanto possível (Matsudo, 2003). O teste de 20 metros será utilizado para a avaliação da velocidade, 
onde o atleta deverá percorrer essa distância o mais rápido possível (PROESP-BR, 2015). As avaliações serão realizadas no mesmo período em que as atletas treinarem, 
respeitando horário e temperatura. A bateria de testes será realizada na forma de circuito, onde os atletas passarão por todas estações (uma capacidade biomotora por 
estação), seguindo a seguinte sequência: anamnese, mensuração das medidas antropométricas (peso, altura, dobras cutâneas, diâmetros ósseos), teste de sentar e 
alcançar, abdominais em 1 minuto, arremesso de medicine ball, shuttle run, salto horizontal, salto vertical ataque e salto vertical bloqueio. Entre cada estação será 
respeitada pausas de 3 a 5 minutos. Antes dos testes de aptidão física será realizado 15 minutos de aquecimento, com alongamentos estáticos e dinâmicos e exercícios 
educativos.
METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS: Utilização de ferramentas estatísticas para averiguar diferenças entre categorias e gêneros, bem como o 
estabelecimento dos referenciais. Serão utilizados como softwares de análise, o Excel (Microsoft®) e Software SPSS (version 23.0, Chicago, USA).
BENEFÍCIOS: Ao final da 
avaliação os voluntários da pesquisa receberão um feedback comentado dos seus parâmetros de composição corporal e aptidão física, com tabelas referenciais e conceito 
sobre o seu desempenho. O mesmo acontecerá para os treinadores e gestores das equipes, que receberão relatórios de toda equipe que são responsáveis.
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PROJETO: Estudo da potencialidade de argilas regionais para uso em cosméticos, fármacos e outros produtos de alto valor agregado através de 
caracterização química, mineralógica e reológica

Cronograma:
Fevereiro e março/2019:
Coleta das matérias-primas em depósitos argilosos, devendo as mesmas serem dispostas em bandejas e secas ao ar por 72 h. Em seguida devem 
ser quarteadas, destorroadas e moídas em moinho de martelo, procurando-se obter homogeneizaçã

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução:
Argila é o nome dado a um sedimento formado por partículas de dimensões abaixo de 4 micrômetros de diâmetro. É um material natural, de textura terrosa, 
constituído essencialmente de argilominerais, que quando umedecido em água, apresenta plasticidade e que pode conter ainda outros minerais, matéria orgânica e 
impurezas (Bergaya e Lagaly, 2001, Djadoun e Sbirrazzuoli, 2013).
Os argilominerais são filossilicatos, ou seja, silicatos que formam lâminas, de baixa dureza, densidade 
também relativamente baixa e boa clivagem em uma direção (Branco, 2008). Entre os principais argilominerais estão a caulinita, montmorilonita, clorita, vermiculita e a 
sepiolita.
As argilas apresentam um conjunto de propriedades específicas que não são observadas em outros minerais simultaneamente, gerando interesses em diversos 
ramos industriais, como na fabricação de cerâmicas, plásticos, tintas, inseticidas, produtos farmacêuticos, cosméticos e veterinários, dentre outros, com a finalidade de 
aumentar o volume e modificar as propriedades desses materiais (Coelho et al., 2007, Lavorgna et al., 2010). Dentre as argilas mais usadas industrial e comercialmente, 
está a bentonita, uma argila plástica do grupo das esmectitas dotada de alto teor de matéria coloidal, podendo apresentar cores variadas, como branca, cinza, amarela e 
outras, dependendo da sua origem e composição química (Bayram et al., 2010). Segundo Valenzuela (1992), o uso industrial de uma argila, em uma indústria de 
processamento químico, é consequência da natureza e das propriedades do argilomineral que é componente essencial dessa argila, bem como dos cátions trocáveis da 
mesma.
A capacidade das argilas em trocar os cátions existentes entre as lamelas é uma propriedade única e as trocas catiônicas com fármacos são de interesse especial 
nas ciências farmacêuticas, devido à interação entre fármaco-argila modificar a ação do fármaco de diversos modos, tais como o aumento da estabilidade, liberação 
prolongada ou aumento da dissolução (Dornelas, 2010). Devido ao seu alto poder de intumescimento, podendo alcançar até vinte vezes seu volume quando imersa em 
água (Santos, 1989), a bentonita é largamente utilizada como excipiente farmacêutico, como agente desintegrante em formas sólidas ou ainda, para incremento de 
viscosidade em formulações líquidas (Ray e Okamoto, 2003). Como suas camadas formam uma espécie de sanduíche, esta característica permite que absorvam 
quantidades importantes de substâncias de caráter hidrossolúveis e lipossolúveis, se comportando dessa maneira, como ativos cosméticos, sendo que as diferenças 
principais estão na estrutura das camadas e nos metais (Fe, Zn, Cu, Mg, etc.) que formam cada uma.
O Brasil é um dos principais fornecedores mundiais de argila, mas 
elas são, em geral, utilizadas em grandes quantidades em produtos de baixo valor agregado. No estado de Sergipe, a situação não é diferente e, apesar de existirem 
diversas jazidas, todas são empregadas na produção de artefatos cerâmicos, como tijolos, telhas, blocos e revestimentos. Não há registros do emprego de bentonitas e 
caulins brasileiros em ramos nobres, como as indústrias de fármacos e cosméticos, ao menos em média e grande escala. De modo geral esses segmentos, principalmente 
de fármacos e nanocompósitos, utilizam argilas importadas, pois ou não existem similares nacionais com o mesmo grau de pureza ou os fornecedores daqui não 
conseguem manter o padrão de um lote para o outro (Valenzuela, 2014).
Diante do exposto, esse projeto de pesquisa tem como objetivo avaliar o potencial uso de 
matérias-primas argilosas oriundas de depósitos regionais tendo como finalidade a indústria farmacêutica e de cosméticos, gerando eventualmente, a possibilidade de 
utilização em produtos de alto valor agregado. Para isso, as amostras deverão ser analisadas por técnicas analíticas para descrever suas propriedades físico-químicas, tais 
como a difratometria de raios X, a fluorescência de raios X e a espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier para a quantificação 
rigorosa dos argilominerais presentes, tamanho de partículas, limites de liquidez e de plasticidade das matérias-primas, conhecidos como limites de Atterberg, 
termogravimetria e análise térmica diferencial, além do ensaio de reologia para observação do comportamento do escoamento e deformação das 
amostras.
Objetivos:
Objetivo Geral: Avaliar a potencialidade de matérias-primas argilosas oriundas de depósitos regionais tendo como finalidade aplicações na indústria 
farmacêutica e de cosméticos, gerando a possibilidade de uso em produtos de alto valor agregado.
Objetivos Específicos: Comparar características de argilas de depósitos 
locais com uma argila bentonítica comercial utilizada em indústrias farmacêuticas e com uma argila empregada na produção de cosméticos. Determinar quais argilas 
podem ser usadas como excipiente de fármacos e ativo cosmético quanto às propriedades estudadas.
Metodologia da pesquisa com indicação das etapas:
Coleta das 
matérias-primas em quatro depósitos argilosos, devendo as mesmas serem dispostas em bandejas e secas ao ar por 72 h. Em seguida devem ser quarteadas, 
destorroadas e moídas em moinho de martelo, procurando-se obter homogeneização.
Determinação das composições químicas das matérias-primas pela técnica de 
fluorescência de raios X (FRX), em que se estima os percentuais dos óxidos constituintes pelo método semiquantitativo. Para confirmar adicionalmente os resultados dos 
ensaios de FRX, serão realizadas medidas de espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) dos componentes em pó pelo 
método de pastilhas de KBr.
Caracterização por difratometria de raios X (DRX) para determinar as fases cristalinas e os minerais presentes nas amostras em pó secas em 
estufa a 110 ºC por 24 h e passadas em peneira de 150 μm. As medidas devem ser realizadas em modo de varredura contínua com velocidade de 1º/min, em intervalo de 
2 a 65º e no intervalo de 2 a 15º em amostras saturadas com etileno glicol por 1 h para a identificação do argilomineral montmorilonita a partir do deslocamento dos 
picos de difração para ângulos menores, em relação aos ensaios das amostras secas.
Determinação das curvas de distribuição de tamanho de partículas (DTP) em um 
equipamento de medidas por difração de luz laser com agente dispersante em que todas as amostras passam antes por peneira com abertura de 297 μm e a correlação 
com os limites de liquidez (LL) e de plasticidade (LP) das matérias-primas, conhecidos como limites de Atterberg, que são obtidos de acordo com as normas da ABNT NBR 
7180/1984 e NBR 6459/1984, sendo o índice de plasticidade (IP) calculado pela diferença aritmética entre os limites de liquidez e plasticidade.
Análises térmicas de 
termogravimetria (TG) e sua primeira derivada (DTG) e análise térmica diferencial (DTA) devem ser realizadas para a investigação de processos endotérmicos e 
exotérmicos durante a etapa de aquecimento, como perda de água, determinação do teor de matéria orgânica, desidroxilação da caulinita, dissociação da calcita e a 
decomposição térmica do carbonato de cálcio.
Ensaios de reologia para observação do comportamento de escoamento e deformação das amostras, visando aplicações 
das mesmas.
Determinação de quais amostras podem servir como excipiente de fármacos através da comparação com bentonitas comerciais que são utilizadas com esse 
intuito. Testes para avaliar o caráter hidrossolúvel e lipossolúvel das amostras, visando dessa maneira, a possível utilização como ativos cosméticos.
Resultados 
esperados:
Com o estudo das matérias-primas argilosas oriundas de depósitos regionais e suas devidas caracterizações, esperasse como resultado a possível utilização 
das mesmas em produtos de alto valor agregado voltados à indústria farmacêutica e de cosméticos, abrindo novas possibilidades de extração e comercialização desses 
materiais. Vale ressaltar, ainda, o ineditismo do trabalho para tais finalidades nesse estado da federação, podendo gerar novos arranjos produtivos locais.
Viabilidade 
técnica e econômica:
O material de consumo para as caracterizações aqui apresentadas, bem como os custos envolvidos quanto ao deslocamento para coleta das 
amostras, serão custeados pelo docente pesquisador, sem gerar custo algum para a instituição.
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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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Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO  
As doenças neurológicas compreendem as afecções do sistema nervoso central (SNC) e/ou do sistema nervoso periférico (SNP), sendo as mais 
comumente diagnosticadas na população brasileira o Acidente Vascular Encefálico (AVE), a Doença de Parkinson, a Doença de Alzheimer e o Trauma Raquimedular (TRM) 
(Gavim, 2012). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2006), as doenças neurológicas afetam 1 bilhão de pessoas em todo o mundo e é previsto um grande 
número de novos casos para os próximos 30 anos (OMS, 2006).  
Devido ao comprometimento do sistema nervoso, estas doenças ocasionam perda funcional e 
consequente desenvolvimento de incapacidades, que englobam desde alterações físicas até limitações nas atividades de vida diária (AVDs) e de participação na sociedade 
(OMS, 2006). Neste contexto, insere-se a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), ferramenta desenvolvida em 2004 pela OMS, com o 
intuito de classificar o estado de saúde do indivíduo, com base em fatores físicos, ambientais e pessoais (Quintana et al., 2014). Com esta ferramenta, é possível fornecer 
um esquema de codificação para sistemas de informação de saúde e estabelecer um mecanismo de comunicação entre profissionais envolvidos no processo de 
reabilitação, a partir de uma linguagem unificada e padronizada baseada no modelo biopsicossocial (Kostanjsek, 2011; Quintana et al., 2014). 
Um aspecto importante a 
ser considerado quanto ao uso da CIF e seus respectivos core sets é a necessidade de uma avaliação prévia do indivíduo, pois a CIF consiste em um sistema de 
classificação e não de avaliação e/ou diagnóstico. Para isto, são utilizadas escalas padronizadas e validadas que mensuram a funcionalidade e incapacidade, como a 
Medida de Independência Funcional (MIF) (Riberto et al., 2004), Medida de Avaliação da Função (MAF) (Jorge et al., 2011),  Escala de Avaliação de Fugl-Meyer (EFM) 
(Brott et al., 1989) e escala ASIA (Maynard et al., 1997). 
Dentre estas escalas, encontra-se a Neurological Impairment Scale (NIS), instrumento desenvolvido por um 
grupo de pesquisadores ingleses nos anos 90 e aprimorada no ano de 2014, que engloba itens considerados essenciais para a avaliação funcional (incorporados da escala 
MIF e MAF) e ao mesmo tempo codifica as disfunções com base na CIF (Turner-Stokes et al., 2014). É considerada um instrumento capaz de identificar os diferentes tipos 
de disfunção, classifica-los de acordo com a severidade (itens graduados em nenhum – médio – moderado e severo), totalizando pontuação entre 0 – 50 pontos (Turner-
Stokes et al., 2014). Além disto, a NIS é considerada um instrumento prático e mais completo do que os demais supracitados, pois engloba aspectos de duas escalas (MIF 
e MAF), além dos códigos da CIF.
Apesar destes aspectos positivos do uso da NIS, não há estudos que comprovem a tradução, adaptação cultural e validação deste 
instrumento para o português do Brasil. Desta forma, o presente estudo visa atingir este objetivo como forma de levar para a prática clínica um instrumento acessível e 
embasado cientificamente para a avaliação de pacientes neurológicos na fase crônica da doença.  
3.	OBJETIVOS
3.1.	OBJETIVO GERAL
Validar a versão brasileira da 
Neurological Impairment Scale (NIS) em pacientes com doença neurológica crônica
3.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Impairment Scale (NIS) para pacientes com doença neurológica crônica no Brasil; 
 ão brasileira da Neurological Impairment 
Scale (NIS);
 ão brasileira da Neurological Impairment Scale (NIS);
 ão brasileira da 
Neurological Impairment Scale (NIS);
 ão brasileira da Neurological Impairment Scale (NIS).
4.	MÉTODO
4.1.	Etapas
O 
método de pesquisa a ser desenvolvido será dividido em 4 etapas, previamente estabelecidas para o processo de validação de um instrumento (Beaton et al., 2000; 
Pasquali, 2010) descritas a seguir: 
4.1.1.	Autorização
Previamente ao início da execução do projeto de pesquisa será obtida autorização para a utilização e tradução do 
instrumento Neurological Impairment Scale (NIS) no Brasil. Esta autorização será solicitada aos autores correspondentes via email, informando os objetivos e a 
justificativa do estudo. 
4.1.2.
Tradução 
Após a obtenção da autorização para utilização da NIS, será realizada a tradução (inglês – português) deste instrumento. Esta 
etapa será realizada por dois investigadores, de forma simultânea e sem comunicação entre eles, sendo um destes (T1) tradutor especialista (fisioterapeuta com 
proficiência na língua inglesa) e o outro tradutor (T2) não especialista (professor de língua inglesa). 
4.1.3.	Síntese T1+T2 
As duas versões produzidas serão comparadas 
e analisadas pela coordenadora do projeto juntamente com os tradutores. Será utilizado o consenso para a resolução de quaisquer divergências nas traduções. A partir 
disto, será gerada uma nova versão traduzida do instrumento (T1-2). 
4.1.4.
Retrotradução 
Nesta etapa será realizada a retrotradução (português – inglês) da NIS por 
outros 2 tradutores independentes, sendo um deles (RT1) fisioterapeuta e outro (RT2) professor de inglês, ambos com fluência nos dois idiomas. Os tradutores não 
possuirão familiaridade com os conceitos explorados no questionário, nem conhecimento de sua versão original em inglês. 
4.1.5.	Revisão por um comitê de 
especialistas
As cinco versões (T1, T2, T1-2, RT1 e RT2) serão analisadas pela coordenadora do projeto, por dois especialistas em Neurociências e reabilitação de 
pacientes neurológicos e pelos quatro tradutores a fim de produzir a versão final da NIS traduzida para uso no Brasil. 
4.1.6.	Pré-teste 
A versão brasileira da NIS será 
aplicada em 65 pacientes com doença neurológica crônica atendidos na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade Estácio de Sergipe. O tamanho da amostra foi 
estimado a partir do cálculo estabelecido por Pasquali (2010) para análise psicométrica de instrumentos, resultante da multiplicação do número de itens da escala por 5 
(13 itens x 5 = 65 pacientes).
Serão incluídos os sujeitos que apresentam doença neurológica (ex. Acidente Vascular Encefálico, Doença de Parkinson, Trauma 
Raquimedular, Doença de Alzheimer, dentre outras) há mais de 3 meses de estabelecimento do diagnóstico clínico, de ambos os sexos, acima de 18 anos e capazes de 
responder a comandos e questionamentos. Serão excluídos aqueles que se apresentarem déficit cognitivo grave e/ou não apresentarem indicação para realização de 
tratamento fisioterapêutico. 
A coleta de dados será realizada na  Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade Estácio de Sergipe em 4 momentos distintos, divididos nos 
dois semestres letivos (2019-1 e 2019-2): 1) admissão no serviço de fisioterapia 2019-1; 2) alta da fisioterapia 2019-1; 3) readmissão no serviço de fisioterapia 2019-2 e 4) 
alta da fisioterapia 2019-2.
Em cada um destes momentos será realizada a avaliação com a versão brasileira da NIS. Será utilizada a versão 9.3 desta escala, que 
compreende 13 itens, pontuados de 0 – 2 ou  0 – 3 cada, totalizando 50 pontos (máximo). Além da versão brasileira da NIS, será utilizada a Medida de Independência 
Funcional (MIF) (Anexo II), escala amplamente aplicada para mensuração da incapacidade de  pacientes  com  restrições funcionais de origem variada, já validada no Brasil 
(Riberto et al., 2004). Esta escala será utilizada para fins comparativos com os resultados da NIS, constituindo assim a mensuração da validade concorrente, que será 
descrita em detalhes a seguir. 
4.2.	Análise estatística 
Na fase de pré-teste, os dados serão coletados por dois investigadores simultaneamente, sem comunicação entre 
eles, nos 4 momentos citados anteriormente (Figura 1).  Após a coleta, os dados serão organizados e tabulados em planilhas no software Microsoft Office Excel 
(Microsoft, Washington, EUA) e em seguida transferidos para o software IBM® SPSS® Statistics versão 25 (Nova Iorque, EUA), onde serão realizadas as análises das 
propriedades psicométricas (validade de conteúdo, validade de construto, validade concorrente, validade preditiva e confiabilidade). 
5.	RESULTADOS 
ESPERADOS
Espera-se com o presente estudo traduzir, adaptar culturalmente e validar a NIS para a população brasileira, com início na população 
neurológica.
6.	VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 
O presente projeto de pesquisa pode ser considerado viável e exequível econômico e financeiramente, uma vez 
que se utilizará de materiais de consumo de fácil aquisição e materiais permanentes que já são de posse da autora da proposta (vide orçamento). Dessa forma, não são 
previstas barreiras para a execução do estudo no que concerne à viabilidade financeira.
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PROJETO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS ASSISTIDAS NO GRUPO DE APOIO À CRIANÇAS COM CÂNCER (GACC)- SERGIPE

Cronograma:
(Fev/ 2019)Treinamento técnico da equipe quanto a utilização da aplicação dos instrumentos de coleta de dados (Questionário AUQEI e Questionário CHQ - 
PF50)											
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(Abr/ 2019) Análise dos dados						
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Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO
O câncer é marcante por se tratar de uma doença crônica definida pelo crescimento incontrolado das células (SOUZA e FORTES, 2012). Na população 
infanto-juvenil brasileira apresenta-se como a segunda causa de óbitos, onde foram registradas 11.406 casos de morte na população entre 5 e 19 anos entre 2009 a 2013 
(INCA, 2017). Quando o câncer acomete uma criança, sentimentos de medo e incerteza são mais intensos, uma vez que ela ainda está no início de sua vida e, talvez, não 
poderá desfrutar de sonhos e esperanças, esses sentimentos podem ser transmitidos para as crianças pela sua família (GOMES et al., 2013).
O diagnóstico do câncer, na 
maioria das vezes, conduz a uma fase de muita ansiedade e aflição, o que pode desencadear um quadro de depressão. E, este por sua vez, vem associado a sintomas 
somáticos, como perda de apetite e fadiga, que também podem estar associadas ao catabolismo da doença e/ou tratamento. A terapia oncológica, principalmente a 
quimioterapia e a radioterapia, têm efeitos invasivos para o doente, deixando o organismo vulnerável e debilitado devido à existência de repulsas alimentares e 
inapetência, o que afeta a homeostase nutricional com repercussões negativas sobre a Qualidade de Vida (QV) dos pacientes (SOUZA; FORTES, 2012). Frequentemente, as 
crianças podem apresentar alguns graus de náusea, dor, fadiga, distúrbios de sono e distúrbios psicológicos relacionados ao tratamento (FARDELL et al., 2017).
Devido a 
tratamentos cada vez mais agressivos, são impostos sérios desafios no assegurar de uma boa qualidade de vida relacionada com a saúde (QVRS) a estas crianças e suas 
famílias que enfrentam um futuro incerto, tratamentos agressivos e hospitalizações repetidas (BATALHA et al., 2015). Na avaliação da QVRS, o método pode ajudar na 
escolha dos tratamentos e protocolos de tratamentos e ambos tenham o mesmo resultado de sobrevida, nos diferentes perfis patológicos e impactos na criança e família 
(FARDELL et al., 2017).
Para avaliar a qualidade de vida da criança, a partir de um instrumento padronizado, deve-se levar em conta o contexto pediátrico e o momento 
de desenvolvimento da criança. Entre os instrumentos destacam-se “Escala de Qualidade de Vida da Criança” (AUQEI, Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé) e o 
Child Health Questionnaire (CHQ-PF-50), ambos traduzidos e validados no Brasil, o primeiro aplicado diretamente com a criança, enquanto o segundo é respondido pelos 
pais ou responsável legal (JUNIOR et al., 2000; MACHADO et al., 2001).
Considerando-se os aspectos acima apresentados, bem como a carência de estudos na área de 
oncologia pediátrica no estado de Sergipe, o objetivo deste estudo consiste em avaliar a qualidade de vida das crianças submetidas à quimioterapia e/ou radioterapia 
assistidas no Grupo de Apoio à Crianças com Câncer (GACC) do município de Aracaju/SE.
2.	OBJETIVOS
2.1.	Objetivo Geral
Avaliar a qualidade de vida das crianças 
submetidas à quimioterapia e/ou radioterapia do Grupo de Apoio à Crianças com Câncer Aracaju/SE.
2.2.	Objetivos Específicos 
- Avaliar o desempenho das atividades 
de vida diária das crianças em tratamento segundo sua própria visão qualificando-as.
- Analisar a qualidade de vidas das crianças na visão de seus 
responsáveis.
4.	MÉTODO 
4.1.	Tipo de estudo e Amostra
Este projeto de pesquisa consiste em um estudo observacional transversal, de caráter quantitativo e 
descritivo. O mesmo será realizado no Grupo de Apoio à Crianças com Câncer (GACC) localizado em Aracaju-Sergipe. Será utilizado o espaço amplo disponibilizado pela 
instituição para preenchimento dos questionários e avaliação na criança.
Serão incluídas 20 crianças e adolescentes, sendo destas 10 meninas e 10 meninos, com idade 
de 4 anos a 12 anos. Estas devem estar em tratamento oncológico no GACC, realizando radioterapia ou quimioterapia e ser capazes de seguir instruções. Serão 
considerados como critérios de exclusão: (1) crianças que apresentem inabilidade em responder perguntas, (2) apresentar patologia associada a qual não seja decorrente 
ao tratamento oncológico.
4.2.	Aspectos Éticos 
Este projeto de pesquisa encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade Estácio de Sergipe 
sob o parecer nº 2.947.485 (CAAE 96368318.5.0000.8079) (ANEXO I). 
Após o período de recrutamento, os responsáveis dos participantes serão convidados para uma 
reunião preliminar em que serão informados sobre a natureza, os benefícios, os riscos da pesquisa e receberão duas cópias do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, sendo uma cópia para uso pessoal e outra para uso dos pesquisadores (ANEXO II).  
Não são previstos riscos imediatos aos participantes da pesquisa, porém 
considera-se a possibilidade de um risco subjetivo, pois algumas perguntas podem remeter à algum desconforto, evocar sentimentos ou lembranças desagradáveis ou 
levar à um leve cansaço após responder aos questionários. Caso algumas dessas possibilidades ocorram, a criança e/ou o responsável poderá optar pela suspensão 
imediata da entrevista.
O projeto analisará os aspectos éticos relativos a pesquisas com sujeitos humanos e atenderá as determinações da Resolução 466/12 do CNS e, 
visará assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado.
Protocolo para coleta dos dados
Serão utilizados 
dois questionários: primeiro será aplicado o (Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé - AUQEI) (Escala de Qualidade de vida da Criança) onde será respondido pela 
criança, este sendo destinado a avaliar a qualidade de vida da criança. Em seguida será aplicado o segundo Child Health Questionnaire (CHQ-PF-50), (Questionário de 
Saúde da Criança) para os pais ou responsáveis legais, neste será avaliado o bem-estar físico, emocional e social das crianças na visão deles, quanto cuidador.
O primeiro 
Questionário AUQEI (Escala de Qualidade de Vida da Criança) (ANEXO III) foi validado no Brasil em 2000. É um questionário autoaplicável onde visa analisar a sensação 
subjetiva de bem-estar da própria criança. O questionário é composto por 26 questões que exploram relações familiares, lazer, funções e autonomia, aplicado com ajuda 
de quatro imagens de faces a qual expressam estados emocionais diferentes os quais correspondem a muito infeliz, infeliz, feliz e muito feliz. Também há variação de 
pontuação que vai de 0 a 3, sendo que a própria criança responde a cada questão escolhendo uma das quadro opções de respostas. (JUNIOR et al., 2000)
	O 
Questionário CHQ - PF50 (ANEXO IV) também validado no Brasil, é composto por 50 questões as quais são para avaliar o bem-estar físico e psicossocial da criança, é 
autoaplicável e é respondido pelos pais ou responsável legal. O questionário avalia 15 aspectos, 10 de fatores físico e o psicossocial e os outros 5 sobre os aspectos de 
avaliação global da saúde, avaliação global do comportamento, mudança no estado de saúde, atividade familiar e coesão familiar. Onde a pontuação varia de 0 a 100, 
sendo que quanto maior a pontuação melhor será a qualidade de vida. É necessário orientar o responsável legal a responder as questões referente às últimas 4 semanas 
da criança, com exceção ao quesito relacionado a saúde global onde é visado pelos últimos 12 meses. Para que seja feito a contabilidade do questionário de modo mais 
coeso é necessário que tenha sido respondido no mínimo 50% deste (MACHADO et al., 2001)
4.4.	Análise dos dados 
Os dados coletados nos questionários serão 
registrados, tabulados em uma planilha e analisados através do programa Microsoft Excel®. Para análise estatística serão utilizadas medidas de frequência e porcentagem 
simples. 
Será realizada uma análise quantitativa dos dados, no qual o Questionário AUQEI uma pontuação obtida menor que 48 é considerada uma nota de corte, e igual 
ou superior é considerado adequado, já o Questionário CHQ - PF50 o valor que pode ser obtido será de 0 a 100, o qual quanto maior for a nota melhor será a qualidade 
de vida da criança.
5.	RESULTADOS ESPERADOS
Os dados obtidos a partir desse projeto de pesquisa poderão ser utilizados em investigações futuras e projetos em 
crianças com câncer que seja predominantemente favorável a qualidade de vida da população infantil. 
Espera-se com este projeto conhecer os aspectos inerentes à 
possíveis alterações da qualidade de vida causados em crianças em tratamento oncológico a fim de auxiliar os profissionais de saúde a buscar estratégias de 
enfrentamento da doença.
6.	VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 
Este projeto de pesquisa é considerado viável para realização com base em pequena quantidade 
de recursos financeiros e restrição orçamentária. Isto se dá pelo fato deste necessitar de materiais de baixo custo (papel, impressão) e recursos humanos para a execução 
da coleta de dados. 
O acesso ao GACC é um fator adicional que torna viável a execução deste projeto. A abertura do grupo de apoio a projetos que visem a melhoria da 
saúde das crianças favorece a realização do mesmo e a possibilidade de interação dos alunos de iniciação científica com novos campos de trabalho e aplicação do 
conhecimento. 
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
As arritmias cardíacas são perturbações do ritmo cardíaco decorrentes de anormalidades na geração dos impulsos elétricos, na sua condução ou uma 
combinação de ambos. Hoje em dia, sofisticadas técnicas eletrofisiológicas estão disponíveis para estudar a fisiopatologia cardíaca, tanto “in vivo” como “in vitro”. Estas 
técnicas permitem estudar os mecanismos subjacentes de arritmias e os distúrbios de condução em ambos os modelos experimentais e em pacientes. Embora o 
conhecimento dos mecanismos de arritmias e distúrbios da condução tem aumentado bastante, ainda há muito a ser explorado.
As estratégias terapêuticas para o 
tratamento de arritmias cardíacas incluem abordagens farmacológicas, ablação de focos específicos envolvidos na arritmogênese, abordagens cirúrgicas antiarrítmicas e 
dispositivos implantáveis projetados para responder a eventos de taquiarritmias ou para evitar bradiarritmias sintomáticas. Os fármacos antiarrítmicos podem ser 
classificados de acordo com o proposto por Vaughan Williams (1984) que classifica as drogas antiarrítmicas baseado em suas propriedades eletrofarmacológicas e 
eletrofisiológicas. 
As drogas da classe I agem bloqueando os canais rápidos de sódio. Os antiarrítmicos da classe II bloqueiam os receptores ß-adrenérgicos. Os da classe 
III atuam através do bloqueio dos canais para K+. Os antiarrítmicos da classe IV bloqueiam os canais para cálcio.
Assim, estratégias terapêuticas que possam atenuar a 
sobrecarga de cálcio intracelular devem resultar em efeito antiarrítmico. Baseado nisso, bloqueadores de canais para cálcio da classe IV dos antiarrítmicos são usados na 
clínica médica suportando esse conceito.
Substâncias derivadas de produtos naturais, capazes de exercer influência sobre as respostas elétricas e mecânicas do coração 
de mamífero, assim como seus possíveis efeitos antiarrítmicos não têm sido adequadamente estudadas. Muitos compostos isolados de plantas tem a propriedade de 
bloquear canais para cálcio tipo-L no coração e diminuir a carga de cálcio intracelular. Dessa forma, são substâncias com potencialidade terapêutica no tratamento de 
arritmias cardíacas. 
O farnesol é um álcool sesquiterpênico encontrado em óleos essenciais extraídos do capim-limão, citronela, entre outros. 
Pesquisas evidenciam 
algumas propriedades benéficas do farnesol como: propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e quimiopreventiva. (Khan e Sultana, 2011). 
É sabido que mecanismos 
fisiopatológicos das arritmias cardíacas envolvem alguma relação com a mudanças na atividade dos canais iônicos presentes na membrana do cardiomiócito, e que esses 
são modulados por atividade oxidante, e é sabido que a principal causa de morte no mundo se dá por doenças cardiovasculares. Dessa forma, faz-se necessário estudar o 
mecanismo de ação de tal substância no músculo cardíaco, uma vez que não há pesquisas demonstrando essa interação, que pode ser de grande valia no tratamento de 
várias patologias cardíacas

Objetivo Geral
Investigar a atividade antiarrítmica do farnesol e do complexo de inclusão farnesol-hidroxipropil-β-ciclodextrina (Fns-HPβCD) 
in vivo e in vitro e caracterizar seus efeitos sobre a sinalização do cálcio intracelular em coração de rato. 
Objetivos Específicos
Investigar os efeitos do farnesol e do Fns-
HPβCD sobre o registro eletrocardiográfico (ECG), medidas de pressão ventricular esquerda (PVE) e pressão coronariana (PC)
Determinar o efeito do farnesol sobre a 
configuração do potencial de ação (PA), corrente de cálcio  e transiente intracelular de cálcio em cardiomiócito ventricular isolado;
Investigar os efeitos antiarrítmicos do 
farnesol e do Fns-HPβCD em modelo de arritmia in vivo e ex vivo.
Avaliar a redução das espécies reativas de oxigênio em animais com arritmia cardíaca

METODOLOGIA 


Serão utilizados ratos Wistar, reproduzidos, criados e mantidos pelo biotério da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O presente trabalho está registrado no Comitê de 
Ética e Pesquisa com Animais da UFS sob o número 56/2016.
Primeira etapa será o registro eletrocardiográfico: Os ratos serão anestesiados por injeção i.p. de quetamina 
(90 mg/Kg) e xilazina (10 mg/Kg). O registro do ECG será feito antes e após o tratamento dos animais.
Segunda etapa será a medidas de PVE e PC: os animais serão 
heparinizados (1000 U.I., i.p.), o coração será rapidamente removido e montado em um sistema de perfusão do tipo Langendorff. A PVE será medida utilizando um 
balonete preenchido com água introduzido na cavidade do ventrículo esquerdo. A PC será medida próxima da cânula aórtica e monitorizada numa coluna de 
água.
Terceira etapa será avaliar os efeitos do farnesol sobre a configuração do PA,corrente de cálcio e transiente intracelular de cálcio em cardiomiócito ventricular de 
rato: Para isso registros na configuração whole-cell current-clamp e voltage-clamp serão obtidos para avaliar os efeitos do farnesol sobre o PA e corrente de cálcio. A 
avaliação dos transientes intracelulares de Ca+2 será feita por meio do microscópio confocal Zeiss 510. Os cardiomiócitos isolados serão pré-incubados com 5 µM de Fluo-
4 AM sonda usada para emitir um sinal óptico sempre que os íons Ca+2 se ligarem a ela. 
Quarta etapa será avaliar as arritmia in vivo e ex vivo induzida por administração 
endovenosa do Bay K8644 e alto cálcio (3,3mM), respectivamente. Para a arritmia cardíaca in vivo será induzido por Bay K8644, a uma dose de 1 mg/kg administrada por 
i.v. na veia femural. O farnesol ou Fns-HPβCD (1 mg/ml) serão administrados 10 min antes do Bay K8644. Para as arritmias ex vivo os corações serão montados em 
sistema de langendorff e divididos aleatoriamente em três grupos. Para a medição de arritmias, o ECG será continuamente monitorada durante toda a perfusão. O 
aparecimento de arritmias cardíacas será avaliado durante os 45 minutos de indução da arritmia (isquemia, CaCl2 ou BAY K8644). 
Quinta e última etapa será avaliar o 
efeito do farnesol sobre a redução das espécies reativas de oxigênio. Os corações serão rapidamente removidos e congelados em um meio para criosecção. Os blocos 
serão cortados transversalmente em secções de 30 μm de espessura e as lâminas serão transferidas para uma câmara de gravação. As lâminas serão pré-incubadas em 
uma solução com 10 μM de dihidroethidium, um corante fluorescente celular permeável durante 40 min a 37ºC. 

Resultados esperados 
Moléculas encontradas em 
produtos naturais podem contribuir com a descoberta de protótipos de fármacos ou, propriamente, novos fármacos para compor medicamentos úteis no controle de 
doenças humanas. É possível constatar que na prática clínica, muitos medicamentos utilizados para a supressão de arritmias cardíacas possuem os produtos naturais 
como matéria-prima ou foram planejados a partir de estruturas químicas oriundas de plantas.
Nesta perspectiva, espera-se realizar um estudo pré-clínico para um 
conhecimento mais aprofundado sobre resposta farmacológica da molécula do farnesol. Para isso, o alvo farmacológico do farnesol será elucidado por meio da 
intervenção desta molécula sobre os parâmetros fundamentais do funcionamento cardíaco: efeito inotrópico, modificação no funcionamento de canais iônicos de 
membrana, dinâmica do íon cálcio, regulação de mecanismos moleculares envolvidos no controle das arritmias cardíacas, além da comparação da eficácia e potência do 
farnesol em comparação com fármacos reconhecidos e de referência.
Além disso, pretende-se otimizar a molécula do farnesol por meio da produção de um complexo 
farnesol+hidroxipropil-β-ciclodextrina (Fns-HPβCD), o que pode contribuir com a melhoria de parâmetros farmacêuticos como solubilidade e penetrabilidade e 
parâmetros farmacodinâmicos como a potência e eficácia; que são propriedades fundamentais para avançarmos nas etapas de desenvolvimento de medicamentos. 


Diante deste contexto, pretende-se com o presente projeto a busca de compostos naturais bioativos que desempenham bloqueio dos canais de cálcio tipo-L e que 
possam torna-se candidatos a protótipos de fármaco com ação antiarrítmica. Esse projeto contribuirá bilateralmente tanto no âmbito científico como também no 
resguardo de propriedade intelectual, uma vez que, será realizado o pedido de depósito de patente para o produto farmacêutico desenvolvido com o farnesol que poderá 
ser utilizado no tratamento de arritmias cardíacas. 

Viabilidade 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, tais experimentos descritos neste projeto são realizados rotineiramente nestes laboratórios.


Lattes: http://lattes.cnpq.br/8418393718104223

sexta-feira, 8 de março de 2019 Página 16 de 203



Ciências JurídicasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2019 ESTÁCIO FIB

PESQUISADOR(A): Belmiro Vivaldo Santana Fernandes
Plano de trabalho vinculado ao curso: Direito

@: belmirofernandes@gmail.com

PROJETO: Parâmetros para a aplicação do artigo 489, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil nas decisões dos juizados especiais frente ao princípio 
da simplicidade: um desafio.

Cronograma:
•
Período total de realização do projeto - fevereiro/2019 a janeiro/2020
•
Levantamento Bibliográfico - fevereiro/2019 a abril/2019
•
Seleção e capacitação de alunos 
voluntários da Estácio para auxílio nas pesquisas (mediante 50 horas AAC): abril a junho 

Descrição do Plano de Trabalho
A presente pesquisa tem por propósito analisar o dever de fundamentação de decisões judiciais de caráter exauriente no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis do Estado 
da Bahia, no confronto entre as disposições do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, diante dos princípios da simplicidade e informalidade que orientam os 
julgamentos em sede de juizados. Como metodologia, os pesquisadores analisarão sentenças da primeira instância e acórdãos das Turmas Recursais, verificando os 
parâmetros e situações jurídicas nas quais as decisões judiciais no âmbito dos juizados se inclinaram em prol de um critério de maior ou menor fundamentação. A 
pesquisa, ao final, em sede de relatório, verificará como o artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil exerce influência sobre o ato de decidir nos juizados especiais, ou 
situações e casos concretos nos quais os princípios orientadores dos juizados especiais ainda têm preponderância.

Obs.: A pesquisa não envolve seres humanos e, em 
razão disto, dispensa aprovação mediante Comitê de Ética.

É sabido ser característica inerente ao Estado Democrático de Direito que as decisões judiciais sejam 
fundamentadas, revelando-se como garantia contra o arbítrio, bem como a consagração do princípio do devido processo legal. Tal dever se encontra inserto no artigo 93 
da Constituição Federal Brasileira, que se afirma que:
O comando constitucional exige que os juízes fundamentem suas decisões, representando um discurso interno, 
destinado às instâncias superiores, bem como discurso externo, dirigido à sociedade em geral, pois permite que se exerça um controle sobre a atividade jurisdicional, 
tornando previsíveis e calculáveis as condutas sociais na ordem jurídica. 
Com o Código de Processo Civil de 2015, o dever de fundamentação ganhou contornos mais 
explícitos, especialmente pelo que se interpreta do conteúdo do artigo 489, §1º,que trouxe os critérios pelos quais as decisões judiciais não são consideradas 
fundamentadas, além do próprio artigo 8º do mesmo código, que apresenta para o juiz parâmetros de fundamentação, mediante a harmonização de princípios para além 
da pura e simples legalidade. 
Por outro lado, o dever de fundamentação encontra desafios quando relacionado diante da lei dos Juizados Especiais Cíveis (Lei n. 
9.099/95), que consagra um princípios próprios, especialmente a simplicidade e informalidade, além da própria celeridade, exigindo que sentenças sejam mais concisas. 


Assim, as sentenças deverão apresentar apenas os elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, com dispensa do 
relatório, sendo que, em segunda instância, do julgamento constará apenas da ata, com indicação sucinta e suficiente da parte dispositiva, com possibilidade de aplicação 
de súmula de julgamento se houver confirmação de sentença. 
Logo, há de se discutir em que medida o Código de Processo Civil de 2015 e seu dever de fundamentação 
exauriente pode ser aplicado no âmbito dos juizados

OBJETIVO GERAL  
• Demonstrar que embora o regime jurídico da Lei n. 9.099/1995 apresente um sistema de 
fundamentação de decisões judiciais no âmbito dos juizados de caráter não exauriente, em certas situações, acabam por se aproximar do sistema apresentado pelo 
Código de Processo Civil de 2015, especialmente em lides nas quais a complexidade da discussão jurídica exorbite a baixa densidade hermenêutica dos juizados, sem, 
contudo, impor a extinção do processo sem julgamento de mérito e ajuizamento da demanda nas varas comuns.
OBJETIVO ESPECÍFICO 
•
Analisar os sistemas de 
fundamentação suficiente e exauriente nos modelos do Códigos de Processo Civil brasileiros, com análise em processos judiciais.
•
Analisar os impactos da criação dos 
Juizados Especiais, o acesso à Justiça e seu sistema próprio de funcionamento.
•
Analisar a crise da prestação jurisdicional e o aumento da complexidade das demandas 
nos juizados especiais.
•
Analisar, mediante casos concretos, a crise paradigmática da prestação dos juizados especiais: análise das decisões e do conteúdo de suas 
motivações.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O dever de fundamentação das decisões judiciais no Brasil advém da própria tradição lusitana (CANOTILHO et al., 2013, p. 
1324), reconhecido, inclusive, na própria constituição portuguesa. No mesmo sentido, houve preocupação no ordenamento pátrio para que esta garantia também 
estivesse presente no cenário brasileiro (WAMBIER, 2005, p. 292), com o propósito de oferecer um maio controle sobre a atividade jurisdicional (NERY; NERY JR., 2015, p. 
1.153). 
Em outro ângulo, o dever de fundamentação também garante a imparcialidade do magistrado, pois traz funções endo e extraprocessual, que, nas palavras de 
Taruffo, apresenta à parte que pretende impugnar a decisão o conhecimento da indivduação do erro e, ao juízo de impugnação, o reexame correto da decisão impugnada 
(TARUFFO; MARINONI, 2005, pp. 167-168). 
No mesmo sentido, possibilita o controle externo das razões de motivação, a validade racional das razões diante do 
ordenamento jurídico e a demonstração de eficácia persuasiva do precedente invocado como razão de decidir (MOREIRA, 1978, p. 118). 
Importa salientar que o Código 
de Processo Civil de 1973, em cujo contexto fora editada a Lei 9.099/1995, não exigia a fundamentação exauriente, bastando que a mesma forsse sucinta(NOJIRI, 2000, p. 
119). Entretanto, o CPC de 2015 apresentou nova técnica de fundamentação, de natureza completa e exauriente, o que tem despertado dúvidas quanto à sua aplicação 
no âmbito dos juizados especiais, havendo vozes que advogam por sua inaplicabilidade (DONIZETTI, 2015, pp. 94-97) e outras pela possibilidade de sua aplicação (SILVA, 
2015, p. 511). 
Saliente-se, por fim, que embora haja maior tendência de entendimentos do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) pela não aplicação dos 
artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil aos Juizados1, impera destacar que o Fórum Permanente de Processualistas civis, em seu enunciado n.309, defende 
expressamente a aplicação do artigo 489, §1º ao âmbito dos Juizados Especiais. 
Assim, a questão ainda se coloca em clara discussão, especialmente porque o Código de 
Processo Civil de 2015 possui vigência recente e, portanto, ainda se mostra relevante a discussão, porque longe de se revelar assentada.

METODOLOGIA 

A pesquisa 
conciliará o uso de pesquisa bibliográfica e da análise de sentenças e acórdãos oriundos dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, visando 
identificar sentenças judiciais ou acórdãos das Turmas Recursais nos quais magistrados ora seguiram o modelo de simplicidade e informalidade de fundamentação, bem 
como aqueles em que houve necessidade de aproximação do modelo do Código de Processo Civil de 2015. 
O propósito é verificar os parâmetros hemenêuticos em que 
um ou outro sistema fora utilizado, à guisa de se concluir o que seria uma fundamentação adequada das decisões judiciais no âmbito dos juizados.
Este estudo 
caracteriza-se por ser uma pesquisa exploratória do tipo bibliográfica e mediante casos concretos. 
O cenário para a coleta dos dados será o acervo de decisões judiciais 
do sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, mediante acesso à plataforma PROJUDI.
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PROJETO: Modelagem e Estudo de Sistemas Dinâmicos Complexos: Pesquisa e Difusão Científica

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: 


Os recursos computacionais trouxeram uma ampla possibilidade de olhar para o cérebro através dos biosinais. Com várias formas de entender comportamentos, 
tendências, sincronismos sobretudo biomarcações, aumentou muito a chance de contribuir com entendimentos e diagnósticos, principalmente de reabilitações motoras 
complexas, distúrbios degenerativos com o Alzheimer e doenças progressivas do sistema neurológico, como a doença de Parkinson.



De forma significativa, a literatura traz contribuições importantes para abordagem com sinais de eletroencefalografia (EEG). Parte dessas  contribuições vem do estudo 
com variáveis em condições clínicas. Em contrapartida, existem poucas discussões com respostas a estímulos.



Dois aspectos reforça a importância de explorar sinais de EEG. Primeiro, que a utilização de técnicas não invasivas que extraem representações mensuráveis do 
funcionamento cerebral é uma das mais promissoras abordagens atualmente empregada no estudo da aprendizagem motora e fala (cognição). Segundo, que o 
conhecimento da composição de frequência da atividade elétrica é um elemento fundamental, tanto em pesquisa quanto em aplicações clínicas. Para ambas as 
abordagens, a análise quantitativa é bastante importante, pois o EEG convencional é baseado no exame visual do traçado e comportamento, portanto, um significativo 
componente de subjetividade .



Neste contexto, grandes desafios envolvem o desenvolvimento de sistemas e modelos matemáticos eficientes e compatíveis ao contexto fisiológico humano. Contudo, 
surge uma grande necessidade por métodos computacionais capazes de extrair, medir, analisar e classificar as características relevantes dos sinais EEG de forma 
automatizada para a realização de diagnósticos.



Tratando-se de benefícios e contribuições do contexto apresentado, esse projeto de pesquisa possibilitará acrescentar técnicas e processos metodológico acerca do 
conhecimento e classificação de sinais de EEG, de tal forma, propor novos embasamentos, bases de dados tratados por métodos da Matemática / Física / Estatística / 
Computacional, bem como, análises no estudo da utilização de sinais de EEG.



 Objetivo geral:



Propor um modelo computacional para mensurar a amplitude da flutuação entre regiões distintas do encéfalo e interpretar computacionalmente sua correlação cruzada.



Objetivos específicos:



Avaliar o perfil do estimulo gerado pelo cérebro e as atividades neuroelétricas a partir de registros eletroencefalógrafos;


Analisar e comparar os resultados obtidos pela técnica EEG com os métodos DFA, ∆Log e DCCA, ρDCCA e ∆ρDCCA;


Avaliar o efeito das séries geradas pela técnica EEG por áreas distintas do encéfalo para diversas escalas.



 Metodologia:



Base de Dados - PhysioBank: toda base de dados para este estudo, será extraído do banco de dados do PhysioBank disponível no endereço: https://p
hysionet.org/physiobank/database/#neuro. O PhysioBank contem mais de 90.000 gravações, ou mais de 4 terabytes de sinais fisiológicos digitalizados e series temporais,
 organizados em mais de 80 bases de dados disponibilizados sob a licença de dedicação de domínio público ( https://opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/).



A base em estudo está disponível no banco de dados neuroelétricos e mioelétricos, na classe 2, referindo-se ao conjunto de dados de movimento / imagens do motor 
EEG. Compõem um conjunto de 109 voluntários realizando uma série de tarefas motoras / imagem. Cada registro contém 64 canais de EEG gravados usando o sistema 
BCI2000 (sigla em Inglês) e um conjunto de anotações e tarefas. 



Protocolo experimental: 



Os indivíduos realizaram diferentes tarefas motoras / de imagens, enquanto os EEG de 64 canais foram registrados usando o sistema BCI2000 (http://www.bci2000.org). 
Cada participante realizou 14 corridas experimentais: duas corridas de base de um minuto (uma com os olhos abertos, outra com os olhos fechados) e três corridas de 
dois minutos de cada uma das quatro tarefas seguintes:



	Um alvo aparece no lado esquerdo ou direito da tela. O sujeito abre e fecha o punho correspondente até que o alvo desapareça. 


	Um alvo aparece no lado esquerdo ou direito da tela. O sujeito imagina abrir e fechar o punho correspondente até que o alvo desapareça.


	Um alvo aparece na parte superior ou inferior da tela. O sujeito abre e fecha os dois punhos (se o alvo estiver no topo) ou ambos os pés (se o alvo estiver no fundo) até 
que o alvo desapareça.


	Um alvo aparece na parte superior ou inferior da tela. O sujeito imagina abrir e fechar os dois punhos (se o alvo estiver no topo) ou ambos os pés (se o alvo estiver no 
fundo) até que o alvo desapareça.



Os dados são fornecidos em formato EDF+ contendo 64 sinais de EEG, cada uma com 160 amostras por segundo, e um canal de anotação. 



Métodos: 



Neste item, segue a informação dos métodos que serão utilizados para avaliar as correlações de longo alcance em séries temporais não-estacionárias da intensidade do 
sinal (EEG) correlacionadas, adquiridos na base de dados do PhysioBank.



Método DFA: Desenvolvido por Peng et al. (1994) para analisar sequencias gênicas de DNA, o método Detrended Fluctuation Analysis (DFA) é um método de análise de 
escala utilizado para estimar expoentes que caracterizam as correlações de longo alcance em séries temporais não estacionárias.



(Raiz Quadrática Media - ∆log): Proposta por Gilney, Florêncio e Juan (2017), a função ∆log é uma generalização do método DFA e foi formulada para medir a diferença da
 amplitude de flutuação entre dois canais de EEG.




Lattes: http://lattes.cnpq.br/4658060085712228
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Cronograma:
Cronograma :

Fevereiro 2019: Download da base disponível na base de dados disponível no PhysioBank. Desenvolvimento dos códigos em C e C++ dos programas DFA, 
∆Log, DCCA e ρDCCA. 
Março 2019:  Desenvolvimento do programa auxiliar para converter a base. ED

Método DCCA: Desenvolvido por Podobnik; Stanley, o método DCCA é uma generalização do método DFA, que se propõe a estimar o expoente que caracteriza a 
correlação cruzada de longo alcance entre duas séries temporais não estacionárias.



Método ρ_DCCA: Desenvolvido por Zebende (2011), o ρDCCA, coeficiente de correlação cruzada, visa quantificar o nível de correlação cruzada entre séries temporais não
 estacionárias, baseando-se nos métodos DFA e DCCA.



Todos os métodos acima citados (i, ii, iii e iv) estão referenciados pelos artigos originais e disponíveis para consulta no endereço citado nas referências do projeto. 



 Viabilidade econômico-financeira: 



Alguns pontos importantes a respeito de todo processo econômico-financeiro relacionado a gestão do projeto.



Grau de aceitação da comunidade cientifica com relação ao uso na pesquisa de dados eletroencefalográficos: 



Um potencial relacionado a eventos (ERP) e o EEG são empregados extensivamente em pesquisas. Possui relação direta com os campos da neurociência, ciência cognitiva,
 psicologia cognitiva, neurolinguística e psicofisiológica. Como uma variedade de aplicações, muitas técnicas de EEG usadas em pesquisas não são abastadamente 
suficientes para uso clínico. Sobretudo, em estudos relacionadas com a deficiência mental, tais como Transtorno de processamento auditivo (DPA), transtorno do déficit 
de atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno do déficit de atenção sem hiperatividade, tem ganhado amplo reconhecimento e aplicação direta com o EEG. Também 
ganhando um amplo espaço em investigações de distúrbios degenerativos com o Alzheimer e doenças progressivas do sistema neurológico, como a doença de Parkinson.  



Despesas:



 A priori o projeto não contempla despesas de exclusão, visto que todo o desenvolvimento dos métodos será programado em linguagem C e C++, gerando arquivos .exe. 
Os demais artefatos também estão em código aberto. Como exemplo o ICA/EEG toolbox (Makeig et al.) developed at CNL / The Salk Institute, 1997-2001. Ambiente 
gráfico de interface de usuário do Matlab para dados eletrofisiológicos incorporando a caixa de ferramentas ICA / EEG (Makeig et al.) Desenvolvido na CNL / The Salk 
Institute, 1997-2001.



Resultados esperados:



 Em função da amplitude do projeto, sua importância como contribuição cientifica, e o estimulo a pesquisa na nossa instituição, o referido projeto espera-se boas 
publicações em revistas indexadas “Qualis Capes”, participação de congressos e seminários, uma linha de pesquisa interdisciplinar futura na nossa unidade, associando-se
 a cursos específicos como: Engenharia Elétrica e as demais Engenharias, Fisioterapia, Enfermagem, etc. Registo de softwares e possivelmente uma patente. 
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PROJETO: Avaliação das alterações na homeostase lipídica em macrófagos estimulados por lipídios do Mycobacterium tuberculosis

Cronograma:
Cultivo do Mtb e extração dos lipídios – Fev – Mar 2019
Ensaios com macrófagos estimulados com lipídios – Abr - Mai- 2019
Quantificação dos corpos lipídicos e análise 
lipidômica – Jun – Out - 2019
Identificação de vias associadas às alterações lipídicas –

Descrição do Plano de Trabalho
1 – Introdução

O Mycobacterium tuberculosis (Mtb) contém transportadores ABC putativos, codificados pelos operons mce 1-4, possivelmente envolvidos na 
importação de lipídios através da parede celular (Arruda, et al. 1993). Interrupção do operon mce1 torna o Mtb incapaz de induzir uma resposta inflamatória adequada e 
previne a formação de granulomas organizados em modelo murino (Shimono et al. 2003). O grupo coordenado pelo Dr. Lee Riley, na Universidade da Califórnia, Berkeley, 
mostrou que essa cepa mutante acumula ácidos micólicos não aderidos aos seus substratos, chamados de ácidos micólicos livres (FM), na parede celular (Cantrell et al. 
2013, Forrellad et al. 2014). FM inibe a resposta pró-inflamatória mediada pelos receptores do tipo Toll-2 (TLR-2). Mais recentemente, foi demonstrado também que a 
cepa mutante apresenta níveis reduzidos de lipídios reconhecidamente importantes para a imunopatogênese do Mtb como diaciltrealose, sufoglicolipidio diacilado e 
ftiocerol dimicoserosato, além do já esperado aumento nos níveis de ácidos micolicos (Queiroz et al. 2015). 

A formação de corpos lipídicos durante a infecção pelo Mtb 
já está bem estabelecida (Knight et al., 2018; Peyron et al., 2008) e sugere que a alteração da homeostase lipídica na célula infectada, induzida pelo Mtb, é um evento 
importante durante a infecção. Entretanto, nenhum trabalho mostrou ainda como os lipídios do Mtb regulam a formação dessas estruturas. Os corpos lipídicos estão 
relacionados com a síntese de mediadores lipídicos como prostaglandinas e leucotrienos, os quais estão envolvidos em processos inflamatórios e são produzidos em 
abundância pelas células inflamatórias. Como descrito acima, o nosso grupo mostrou que o extrato lipídico da cepa Δ1 modula da expressão de IL-6, IL-1β, TNF-α, bem 
como a formação de vesículas citoplasmáticas, sugerindo que o Mtb, ao controlar a expressão do operon mce1, interfere na inflamação e na homeostase lipídica da célula 
hospedeira. Como revisado por Khovidhunkit et al, 2003, a infecção e a inflamação induzem alterações no metabolismo de lipídios. Dessa forma, a hipótese que conduz 
esse trabalho é que a mudança no perfil lipídico da parede celular do Mtb, o qual é determinada pela expressão do operon mce1, vai causar mudanças no metabolismo de 
lipídios nos macrófagos. Nesse estudo, propomos realizar uma análise de lipidômica global, com o objetivo de identifificar as alterações globais no perfil lipídico de 
macrófagos estimulados pelos extratos lipídicos das cepas Δ1 e WT. Além disso, a produção de corpos lipídicos e a síntese dos eicosanóides por estas células também 
serão avaliados.

2 - Objetivos do trabalho
Geral: Avaliar as alterações lipídicas em macrófagos de linhagem estimulados com extratos lipídicos das cepas de 
Mycobacterium tuberculosis.
 
Específicos: 
I- Comparar o perfil lipídico global de macrófagos RAW 264.7 estimulados com extratos lipídicos das cepas de M. 
tuberculosis mutante no operon mce1 (Δ1) e selvagem (WT).
II- Avaliar a formação de corpos lipídicos em macrófagos murinos estimulados pelos lipídios das cepas Δ1 e 
WT.
III- Avaliar a produção de leucotrienos e prostaglandinas em macrófagos murinos estimulados com os extratos lipídicos das cepas de M. tuberculosis.

3 - Material e 
métodos 

6.1- Obtenção dos lipídios do Mtb e ensaios com Macrófagos RAW 264.7

	O extrato total de lipídios apolares da cepa selvagem será obtido a partir de 
cultura de biofilme (19 dias) da cepa selvagem do M. tuberculosis e separado a partir da mistura de 5 mL de metanol : NACl 0,3% (100:10) com 2,5 mL de éter de 
petróleo, incubados em temperatura ambiente por 30 minutos. A camada superior de éter de petróleo contendo os lipídios apolares será separada por centrifugação a 
4.000 g e transferida para um frasco de vidro previamente pesado. Em seguida, o frasco será mantido aberto em temperatura ambiente para evaporação do eter de 
petróleo. O extrato de lipídios da cepa mutante no operon mce1 do M. tuberculosis foram doadas pelo professor Lee Riley, através de uma colaboração com a 
Universidade da Califórnia, Berkeley. Conforme padronizado, 0,01 mg do extrato lipídico será utilizado para sensibilização das placas de cultura. Em seguida, um total de 
3,7 x 105 macrófagos RAW 264.7 serão estimulados nas placas previamente sensibilizadas, por um período de 72 horas, à 37º C e 5% de CO2. Todas as analises seguintes 
serão feitas a partir das culturas de macrófagos descritas aqui. 

6.2 - Análise de lipidômica em macrófagos murinos estimulados com extratos lipídicos de Mtb

Para 
comparar os perfis lipídicos dos macrófagos RAW estimulados com extratos apolares de lipídios das cepas de Mtb mutante no operon mce1 e selvagem, o método de 
lipidômica global será utilizado a partir de análises com o espectrofotômetro de massa de alta acurácia, acoplado ao sistema de cromatografia líquida (LC-MS). Após o 
estímulo de 106 células com 0,01 mg do extrato lipídico, por 72 horas, 100 µL do MIX do padrão interno e 200 µL de metanol refrigerado serão adicionados ao pellet da 
cultura de 106 células. Após realizada o vótex, a solução será incubada por uma hora a 20º C no termomix a 1000 rpm. Em seguida, 300 µL de água serão adicionados à 
solução, incubado em gelo por 10 minutos em banho de gelo e centrifugado a 12.000 g por 15 minutos, a 4º C. A fase orgânica será coletada e secada com gás de 
nitrogênio e mantida refrigerada à -80º C e serão ressuspensas com 100 µL de isopropanol. Os metabólitos serão separados por cromatografia líquida (LC). A detecção 
será feita nos modos de ionização positivo e negativo, a partir da injeção de 10 µL da solução de lipídios no LC-MS (Agilent 6430 QQQ LC-MS/MS).

6.3 - Avaliação da 
síntese de eicosanoides

Um outro ensaio com macrófagos, semelhante ao descrito acima, será realizado para quantificação dos transcritos. Após o período de 
incubação dos macrófagos, o RNA das células induzidas será isolado com o reagente Trizol (Life technologies) e de acordo com as instruções do fabricante. O cDNA será 
gerado por transcriptase reversa com os iniciadores Oligo-dT e o Superscript III, de acordo com as instruções do fabricante (Life Technologies). Os transcritos dos genes 
cicloxigenase-2 (COX-2) e 5-lipoxigenase (5-LO) serão quantificados por qRT-PCR baseados na incorporação do SYBR Green no sistema de detecção CFX96 Touch Real-
Time PCR (BioRad). A expressão dos genes alvos será normalizada pelos genes de referência beta-actina (β-actina) e glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase 
(GAPDH), de acordo com a descrição de Maertzdorf, et al. 2011. Mudanças relativas na expressão gênica entre transcritos das células estimuladas pelos lipídios e não 
estimuladas serão calculadas de acordo com o método de análise ΔΔCT (Livak et al. 2001). 

6.4 – Caracterização da formação de corpos lipídicos

A quantificação dos 
corpos lipídicos será realizada nos macrófagos fixados com formaldeído à 3,7% e corados com tetróxido de osmium, conforme descrito por Araújo-Santos et al., 2010. Os 
corpos lipídicos serão contados em microscópio óptico, usando objetiva de 100x. 

4 – Resultados esperados
Em conjunto, essas análises irão prover informações sobre 
os distúrbios na homeostase lipídica que são determinados pelas alterações na composição lipídica da parede celular do M. tuberculosis. Além, disso, como a cepa 
mutante apresenta um perfil imunogênico que conduz a infecção para o desenvolvimento da tuberculose latente, as moléculas lipídicas detectadas nesse estudo poderão 
ser exploradas como possíveis biomarcadores de progressão da infecção para doença ativa.

5 – Viabilidade técnica e econômica
Para as avaliações propostas neste 
estudo, além da infraestrutura disponível no IGM, como a disponibilidade de plataforma para PCR em tempo real onde serão realizadas a quantificação dos transcritos, o 
LASP dispõe de total infraestrutura para realização dos procedimentos laboratoriais. Os recursos financeiros para execução do projeto estão asegurados pela recente 
aprovação do nosso projeto no edital FAPESB N. 003/2017 – Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde – PPSUS/BA. Finalmente, a análise de 
lipidômica será realizada em parceria com o grupo coordenado pela Dra. Sayuri Miyamoto, com quem mantemos colaboração, e que dispõe de uma plataforma LC-MS no 
Instituto de Química, da Universidade de São Paulo.
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Plano de trabalho vinculado ao curso: Farmácia
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PROJETO: Avaliação do potencial anti-Helicobacter pylori (in vitro) de produtos naturais e homeopáticos

Cronograma:
02/2019 - Coleta das plantas medicinais e preparação dos extratos vegetais
03/2019 - Reativação e cultivo da cepa de Helicobacter pylori
04/2019 - Determinação do 
efeito antimicrobiano do extrato vegetal (Jurubeba)
05/2019 - Determinação do efeito antimic

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO

Os produtos naturais são utilizados pelo homem no alívio de suas doenças desde a antiguidade, sendo aproximadamente 80% da população de países em 
desenvolvimento depende apenas do uso das plantas medicinais, seja pelo alto custo dos medicamentos industrializados ou pelo difícil acesso a assistência médica. Esse 
dado demonstra a importância de se ampliar a pesquisa e o desenvolvimento de terapias alternativas que venham contribuir com os cuidados primários à saúde.

A 
indústria farmacêutica tem buscado inovar seus produtos a fim de conseguir menores efeitos indesejáveis em relação aos produtos já existentes no mercado; com isso as 
plantas medicinais bem como a homeopatia apresentam interessantes potenciais terapêuticos. As plantas medicinais possuem constituintes que são provenientes de seu 
metabolismo secundário com potencial terapêutico, sendo esses compostos de várias classes como alcaloides, lignanas, xantonas, terpenos e quinonas. Esses compostos 
possuem atividade antimicrobiana comprovada. 

O bacilo Gram-negativo Helicobacter pylori, família Enterobacteriaceae é uma bactéria de interesse para a saúde 
humana, sendo considerado o principal agente etiológico da gastrite crônica, úlcera péptica e neoplasias gástricas.  A colonização dessa bactéria no epitélio superficial do 
estômago se dá pela penetração da bactéria em suas criptas, seguida da adaptação ao meio e a aderência. A sobrevivência em meio ácido é considerada sua principal 
característica, o bacilo é capaz de alterar o pH estomacal, pela produção da enzima urease, e além disso acredita-se que ocorra o aumento da secreção de gastrina. 
Para 
erradicação da H. pylori é usada uma terapia tripla que consiste na combinação de dois antibióticos, sendo os de primeira escolha a clarotromicina e a amoxicilina ou 
metronidazol, juntamente com um inibidor da bomba de prótons.
Tendo em vista a resistência dos micro-organismos em relação aos antimicrobianos existentes e o uso 
indiscriminado destes, se faz necessária a pesquisa e desenvolvimento de novos antimicrobianos para aliar ao tratamento das infecções.

OBJETIVO

Avaliar o efeito 
anti- Helicobacter pylori dos extratos vegetais de jurubeba e alecrim do campo
Avaliar o efeito anti-Helicobacter pylori das preparações homeopáticas (Arsenicum album 
e Lycopodium)

METODOLOGIA
 
Coleta das plantas medicinais

As plantas medicinais serão coletadas no povoado Xingó, município de Canindé do São Francisco, 
estado de Sergipe. Um espécime será encaminhado ao Herbário de Salvador para identificação e depósito.
Preparação do extrato etanólico

Anteriormente ao processo 
de extração as plantas serão secas em estufa à 40ºC, com renovação e circulação de ar, durante 48 h. As plantas medicinais serão inicialmente moídas até serem 
transformadas em pó, e posteriormente submetida à extração com etanol 90% em percolador de aço inoxidável durante cinco dias. Após concentração do solvente em 
evaporador rotativo sob pressão reduzida a 45°C, será obtido o extrato etanólico bruto.

Preparação dos produtos homeopáticos

Os medicamentos homeopáticos 
serão manipulados de acordo com o preconizado pela Farmacopeia Homeopática Brasileira. Para preparo do medicamentos homeopáticos, será utilizada uma tintura-
mãe, que será submetida a 3 diluições na escala centesimal com álcool etílico com o mesmo teor da tintura mãe. Para estocar e preparar as demais formas derivadas será 
utilizado álcool etílico à 77% (v/v). As diluições e dinamizações serão realizadas manualmente.

Avaliação da atividade anti-Helicobacter pylori
Para realização do ensaio 
antimicrobiano será utilizada a cepa de referência Helicobacter pylori ATCC 43504 cedida pelo Laboratório de Materiais de Referência da Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ), Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). Os meios utilizados nos experimentos serão caldo Brucella  e Mueller-Hinton.
A cepa padrão 
liofilizada será reativada em caldo Brucella por 24 horas, obtendo-se uma suspensão das bactérias. Este material será incubado por 48 horas em estufa bacteriológica a 
37ºC. Após turvação visível do caldo será semeada por esgotamento para obtenção de colônias bem isoladas em Ágar Mueller Hinton, suplementado com 10% de sangue 
de carneiro por um período de 48 horas em microaerofilia a 37ºC.
A atividade antimicrobiana será determinada pela técnica de poços por difusão em ágar. Nas placas 
contendo ágar sangue (Mueller Hinton suplementado com sangue de carneiro a 10%) serão realizadas perfurações de 9 mm de diâmetro. O semeio será feito com o 
inóculo (0,5 da escala de McFarland) pela técnica de espalhamento. Nos poços serão colocados 80 μL da solução dos extratos vegetais em uma concentração de 10% 
(m/V) e os produtos homeopáticos. As placas serão incubadas a 37ºC, por um período de 48 horas a 37ºC. Os ensaios serão realizados em triplicata. A tetraciclina será 
utilizada como controle positivo e o álcool a 70% como controle negativo.

Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) para os extratos vegetais

A CIM 
será determinada pela técnica de diluição em microplaca de 96 poços de acordo com a metodologia descrita segundo suplemento M100-S16 do CLSI (2006) adaptada 
para as bactérias fastidiosas, com algumas modificações. Os poços das microplacas (96 poços) serão preenchidos com 80 μL de caldo Mueller Hinton acrescido de 50% de 
soro fetal bovino para o H. pylori. Em seguida, será acrescentado 100 μL das soluções dos extratos vegetais e então realizada a diluição seriada de 1000 a 7,8 μg/mL. Em 
cada poço da placa será adicionado 20 μL das suspensões do micro-organismo. A tetraciclina será utilizada como controle positivo (1000 μg/mL). Também serão 
realizados o controle do meio de cultura, o controle de crescimento bacteriano, o controle dos extratos vegetais e o controle negativo (solventes). As microplacas serão 
incubadas em estufa: a 37 ºC por 72 horas com 10% CO2. Os testes foram realizados em triplicata.

Leitura espectrofotométrica

Após a incubação, as microplacas 
serão submetidas à leitura de absorbância a 595 nm, em espectrofotômetro de microplacas, obtendo-se valores a partir dos quais serão construídos gráficos que 
expressam a porcentagem de viabilidade dos micro-organismos de acordo com Gudiña et al. (2010).
A inibição do crescimento microbiano será evidenciada pela ausência 
de crescimento no meio, sendo considerada determinada a CIM a menor concentração capaz de inibir o crescimento de 90% das cepas.

Análise estatística 
O teste 
estatístico de ANOVA será utilizado seguido do teste de Bonferroni. Para todas as análises será considerado valores significativos quando p < 0,05. O programa GraphPad 
Prism 5 será utilizado para realização dos testes estatísticos.

RESULTADOS ESPERADOS
	A realização deste projeto de pesquisa espera como resultados que os extratos 
vegetais de jurubeba e alecrim do campo e os medicamentos homeopáticos Arsenicum album (3 CH e 200 CH) e Lycopodium 200 CH possuam efeito anti-Helicobacter 
pylori (in vitro).

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
Os materiais e equipamentos necessários para realização do projeto de pesquisa já encontram-se disponíveis no 
Centro Universitário Estácio da Bahia – campus Gilberto Gil. O professor pesquisador responsável pelo projeto está apto a adquirir produtos quando o Centro Universitário 
Estácia da Bahia não dispor de algum material.  
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PROJETO: SARC-F para triagem de risco de sarcopenia em pacientes com cirrose hepática

Cronograma:
CRONOGRAMA
Artigo de revisão: Sarcopenia em pacientes com cirrose hepática- aspectos clínicos e nutricionais
02/19-05/19: levantamento bibliográfico em periódicos 
científicos sobre prevalência de sarcopenia, métodos de diagnóstico, prevenção e tratamento 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
Sarcopenia é uma condição clínica caracterizada por perda progressiva e generalizada de massa muscular esquelética e força muscular. Inicialmente era 
um termo atribuído apenas a desnutrição do paciente idoso, porém também passou a ser entendida como um processo acelerado de desnutrição nas doenças crônicas, 
podendo resultar na redução da capacidade física, pior qualidade de vida, efeitos metabólicos desfavoráveis e maior risco de mortalidade. Perda de massa muscular 
esquelética é uma característica comum de desnutrição em pacientes com cirrose hepática, principalmente nos quadros mais avançados e, a sarcopenia é amplamente 
reconhecida como preditora independente de mau prognóstico nesta população.
A sarcopenia em pacientes com cirrose hepática pode estar relacionada com dificuldade 
de manter o estoque de glicogênio adequado e suficiente para manter a homeostasia metabólica no parênquima hepático comprometido. Ocorre alteração do padrão de 
geração de energia pelo fígado, com aumento do processo de gliconeogênese e do consumo de aminoácidos como fonte de energia. Além disso, o processo inflamatório 
relacionado com a cirrose hepática aumenta ainda mais esse catabolismo proteico devido à alta produção de citocinas inflamatórias.
Por outro lado, a redução da massa 
muscular esquelética está associada com a perda de função funcional do músculo e sua análise também é necessária para avaliar a capacidade do músculo em gerar 
força, entendendo que a força muscular não depende apenas da quantidade de massa muscular, mas também do quanto essa massa muscular é capaz de gerar força. 
Os 
estudos de imagem, incluindo tomografia computadorizada ou ressonância magnética, são as ferramentas padrão ouro para quantificar a massa muscular esquelética e 
constitui, portanto, um bom recurso para a identificação de sarcopenia. Contudo, dada a complexidade destes exames – emissão de radiação, uso de contraste, 
necessidade de equipamento sofisticado, disponibilidade de profissional altamente capacitado e custo elevado- o diagnóstico da sarcopenia na prática clínica nos serviços 
de saúde brasileiros é difícil. Por isso, meios de triagem da sarcopenia acessíveis devem ser desenvolvidos e aperfeiçoados para identificar os indivíduos em risco e 
viabilizar a solicitação de exames complexos de forma mais racional.
Além disso, a medição da força muscular é utilizada para avaliar a perda de massa muscular e a 
capacidade do músculo em gerar força.  A força de preensão palmar (FPP) tem sido recomendada como o método mais prático de medir a força muscular no ambiente 
clínico, sendo sua medida correlacionada com desempenho físico nos membros inferiores.
Entretanto, os parâmetros convencionais utilizados podem ser afetados pelo 
aumento do líquido corpóreo total e extravascular, mudanças na função imune e redução da síntese protéica, independente do diagnóstico nutricional do indivíduo. Já os 
métodos considerado padrão ouro são de alto custo, o que inviabiliza sua aplicação na prática clínica.


OBJETIVOS
Objetivo Geral: Avaliar a concordância entre a 
triagem de risco de sarcopenia pelo SARC-F com componentes antropométricos da sarcopenia relativos a reserva e a força muscular em pacientes com cirrose 
hepática.
Objetivos Específicos
- Comparar a triagem de sarcopenia pelo SARC-F com a antropometria e dinamometria.
- Correlacionar o escore do SARC-F com a força 
muscular.
- Verificar a prevalência do risco de sarcopenia segundo o grau da doença hepática crônica.
- Identificar fatores clínicos associados ao risco de 
sarcopenia.

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal a ser desenvolvido no Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos. Serão recrutados 
pacientes assistidos no Serviço de Nutrição e de Hepatologia do Ambulatório Magalhães Neto. Serão incluídos apenas pacientes com cirrose hepática de diferentes 
etiologias (virais, alcoólica, autoimume e gordurosa não-alcoólica) e estágios da doença (Child A, B e C). Não serão incluídos pacientes com outras doenças 
descompensadas, como cardiopatia e neoplasia, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, doença muscular e tuberculose bem como indivíduos com limitações físicas 
que impossibilitem a realização da avaliação antropométrica. O plano de amostragem será por conveniência durante o período de 8 meses até a avaliação de 
aproximadamente 100 pacientes.
Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, serão coletadas informações socioeconômicas (sexo, idade, 
escolaridade), clínicas (tempo de diagnóstico e etiologia da doença), dados bioquímicos (glicemia de jejum, AST, ALT, Gamma-GT, Fosfatase Alcalina, Bilirrubina total e 
frações, Proteína total e frações,  uréia, creatinina, sódio, potássio, magnésio e proteína C reativa). Os exames bioquímicos descritos fazem parte da avaliação clínica 
padrão de pacientes com cirrose hepática acompanhados em nível ambulatorial.
A avaliação antropométrica incluirá a aferição do peso, altura, circunferência do braço, 
dobra cutânea triciptal e circunferência da panturrilha, seguindo as técnicas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde9. Para pacientes com ascite, será verificado 
ainda o peso seco, de acordo com Duarte e Castellani10. A partir destas medidas, serão avaliados o Índice de Massa Corporal (IMC) e a Circunferência Muscular do Braço 
(CMB). Será considerado com baixa reserva de massa muscular aqueles indivíduos com reserva menor que o percentil 10.
A força muscular será avaliada utilizando-se o 
dinamômetro hidráulico (Jamar) para obtenção da dinamometria, a qual será realizada por meio da aferição da força do aperto de mão (FAM) no braço não dominante 
medida através do dinamômetro, segundo a técnica de Hillman et al11. Será utilizado como ponto de corte para baixa força muscular os valores preconizados por Bahat 
et al 12 de 32kg para homens e 22kg para mulheres.
Será considerado com sarcopenia os indivíduos com redução da reserva de massa muscular esquelética e redução da 
força muscular, de acordo com preconizado pelo Grupo de Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em Pessoas Idosas (EWGSOP). 13
O Sarc-F é um instrumento 
desenvolvido por Malmstrom e Morley14, traduzido e validado para o português por Barbosa-Silva et al15 e é composto por 5 componentes, a saber: força, ajuda para 
caminhar, levantar da cadeira, subir escadas, quedas. Escore superior a 6 indica risco de sarcopenia.
A tabulação e análise dos dados serão realizadas pelo do Programa 
Estatístico SPSS versão 17.0®. Inicialmente será processada a análise descritiva das variáveis de interesse, utilizando-se da média e desvio padrão ou mediana e intervalos 
interquartis para as variáveis contínuas. Para verificar a normalidade das variáveis contínuas será utilizado o Teste Kolmogorov. Para análise das variáveis categóricas será 
utilizado o teste de qui-quadrado e para análise das variáveis contínuas, será realizado  ANOVA para verificação da diferença de médias. Para avaliar a correlação entre as 
variáveis contínuas, será utilizada correlação de Pearson. 
Para as análises estatísticas adotar-se-á o p valor em um nível de significância de 20% para a verificação da 
importância das co-variáveis no modelo. Para a aceitação das associações de interesse adotar-se-á o p<0,05.O presente estudo encontra-se aprovado pelo Comitê de 
Ética do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos sob parecer número 2.340.317.
Será ainda realizada uma revisão de literatura dos aspectos relativos a 
sarcopenia em pacientes com cirrose hepática. Serão revisados dados sobre prevalência da sarcopenia, métodos de avaliação e condutas nutricionais para prevenção e 
tratamento de sarcopenia em pacientes com cirrose hepática.
VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA:O projeto conta com apoio da Escola de Nutrição da Universidade 
Federal da Bahia (ENUFBA). A balança e estadiômetro utilizados serão aqueles do Ambulatório de Nutrição e Hepatologia; os equipamentos como adipômetro, fita 
inelástica e dinamômetro pertencem ao grupo de pesquisa Núcleo de Estudos do Fígado (NEF-Bahia), o qual a pesquisadora principal é ligada. Os formulários de pesquisa 
foram todos fornecidos pela ENUFBA.
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PROJETO: Desenvolvimento e validação de um frequencímetro digital para analisar a frequência vibratória real gerada por equipamentos de 
fisioterapia respiratória - CNPq Pesquisas de Inovação em Saúde

Cronograma:
O projeto proposto será desenvolvido obedecendo a seguinte cronograma:
Meta 1 (Fev-mar/2019): Construção de bancada para testes de validação.  
Atividade 1.1: 
Dimensionamento e instalação de sensores de pressão e fluxo, e a respectiva instrumentação neces

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
Em indivíduos com pneumopatias crônicas que culminam com hipersecreção pulmonar, principalmente no momento da exacerbação do quadro clínico, a 
fisioterapia pode atuar contribuindo para prevenir ou tratar complicações provenientes da retenção de secreção mucociliar nas vias aéreas. Nesses casos, o mecanismo de 
tratamento ideal seria a produção fluxo expiratório suficiente para possibilitar a remoção dessa secreção, porém na maioria dos casos, isso não é possível para os 
pacientes devido ao aumento da viscosidade das secreções (GASTALDI, 2016; RAMOS et al., 2009).
Alguns equipamentos de fisioterapia respiratória (Flutter® VRP1, 
Shaker® e Acapella®) utilizam técnicas de oscilação oral de alta frequência (OOAF), que produzem fluxo expiratório com pressão positiva oscilatória controlada e 
interrupções do débito ventilatório de frequência regulável, entendendo-se por oscilação o movimento vibratório rápido de pequenos volumes de ar para frente e para 
trás na árvore traquebrônquica, suficiente para possibilitar a remoção dessa secreção (mucolítico físico) (MACHADO, 2008).
No entanto, não foi detectada na literatura 
consultada, pesquisas que verificassem a medida da frequência vibratória (ressonância real do sistema respiratório) nos equipamentos de fisioterapia respiratória in vivo, 
nos trabalhos realizados até o momento essa medida foi realizada de forma indireta (simulador) através de um gerador de fluxo. Dessa forma, para que se possa 
responder a essas questões necessita-se mensurar a frequência vibratória durante a execução dos equipamentos diretamente pelos pacientes, em tempo real, para que o 
paciente possa gerar uma frequência no equipamento que se iguale a frequência vibratória mucocilar e a técnica alcance o efeito desejado sobre as secreções.
Objetivo 
Geral
•
Medir a frequência vibratória real gerada por equipamentos de fisioterapia respiratória em voluntários saudáveis e com pneumopatias crônicas.
Objetivos 
Específicos
•
Mensurar a frequência vibratória gerada durante a utilização de equipamentos de fisioterapia respiratória através de um frequencímetro;
•
Experimentar 
o frequencímetro digital nos equipamentos que geram OOAF;
•
Correlacionar o valor da frequência de vibração descrita na literatura com a mensurada com o 
frequencímetro digital;
•
Demonstrar o feedback visual do valor da frequência oscilatória gerada durante a aplicação da OOAF;

Viabilidade técnica e econômica
O 
projeto será desenvolvido em parceria entre duas instituições de ensino e pesquisa: Departamento de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará (ESTÁCIO/FIC) 
e Departamento de Engenharia Elétrica através do Laboratório de Robótica no Grupo de Pesquisa em Automação e Robótica (GPAR) do curso de engenharia elétrica da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). Os 2 grupos já possuem colaborações em pesquisa na área desse projeto com materiais a serem utilizados já disponíveis nos 
laboratórios, onde se pode destacar o desenvolvimento e testes de laboratório de protótipo de instrumentação eletrônica para a medição de frequência de oscilação em 
equipamento OOAF. O GPAR conta com uma equipe formada por 8 doutores, 1 técnico em eletrônica, cerca de 14 alunos de pós-graduação e 20 de graduação. Dedica-se 
ao desenvolvimento da tecnologia de controladores convencionais, avançados e inteligentes; identificação de sistemas lineares e não-lineares; controle digital; automação 
de sistemas industriais; automação de sistemas elétricos de potência e redes Industriais. No desenvolvimento destas atividades utiliza-se de ferramentas formais de 
modelagem, tecnologias de desenvolvimento de sistemas digitais, Processadores Digitais de Sinais, Controladores Lógicos Programáveis, Field-Programmable Gate Array e 
acionamentos de máquinas elétricas. Como parte do GPAR há o Laboratório de Otimização de Sistemas Motrizes (LAMOTRIZ) que visa promover a real simulação das 
condições operativas dos equipamentos e componentes dos Sistemas de Força Motrizes Industriais no Estado do Ceará e permitir a realização de pesquisas e a difusão das 
informações técnicas e tecnológicas mais atuais sobre às diferentes áreas da Eficiência Energética. O grande número, larga variedade e os recursos específicos das 
máquinas existentes tornam o laboratório versátil para uso nas áreas de automação industrial, sistemas de energia e máquinas elétricas.
Dentre os pesquisadores do 
projeto, dispõe-se de 2 docentes (Profª. Ms.Denise Maria Sá Machado Diniz-Estácio/FIC e Prof. Dr. Fabrício Gonzalez Nogueira-UFC) e um grupo de 6 alunos das duas 
instituições de ensino superior que contribuirão diretamente com a pesquisa.
Metodologia da pesquisa com indicação das etapas
Etapa 1: Construção de bancada para 
testes de validação.  
Estudo de campo, de caráter transversal e descritivo, com estratégia de análise quantitativa dos resultados apresentados e será realizado no 
Laboratório de Robótica no GPAR do curso de engenharia elétrica da UFC, no laboratório de Fisioterapia respiratória da ESTÁCIO/FIC e nas Unidades de Atenção Primária 
à Saúde (UAPS) da Regional VI em Fortaleza-Ce, no período de 1 ano a partir da aprovação do projeto pela comissão do PROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE.
A 
pesquisa já foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa, da ESTÁCIO/FIC e pela Secretaria de Saúde do Município de Fortaleza-Ce e terá por amostra alunos da Estácio 
e da UFC maiores de 18 anos de ambos os gêneros e sem patologias pulmonares, pacientes atendidos nas referidas unidades que apresentem patologia pulmonar. Serão 
excluídos, aqueles que se recusarem a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os que não forem capazes de executar cada um dos aparelhos utilizados 
para avaliação respiratória.
Etapa 2 e 3: Desenvolvimento de interface digital portátil e Testes de validação in vitro
Uma prova de conceito do frequencímetro digital 
proposto no projeto já foi desenvolvido pelo grupo de pesquisadores proponentes. Resultados preliminares do estudo foram obtidos com um protótipo ainda em escala 
de bancada (Silva, 2018). Os circuitos e sistemas digitais baseados em microcontrolador ARM de 32 bits serão alocados em uma placa de circuito impresso padrão SMD 
(componentes soldados em superfície) para garantir a redução do tamanho físico e a portabilidade. Além disso, circuitos para alimentação e recarga de baterias serão 
desenvolvidos. Outro ponto importante para o dispositivo é a interface com o usuário, a qual irá apresentar as informações geradas pelos algoritmos desenvolvidos de 
forma simples e útil tanto para o paciente quanto para o profissional. 
Etapa 4: Testes de validação em voluntários saudáveis e pneumopatas.
Serão verificados os sinais 
vitais e em seguida  informações sociodemográficas, antropométricas, hábitos de vida e História da Doença.
Para execução dos aparelhos Acapella® (Smiths Medical ASD, 
Minneapolis, Minnesota, USA) cada voluntário realizará inicialmente um treino, para melhor adaptação à respiração bucal através do aparelho na posição sentado, 
mesma que irá iniciar a execução da técnica.
Em seguida serão coletados os dados referentes a vibração, o pesquisador  será responsável por acompanhar e registrar os 
dados estatísticos no frequencímetro digital, resultante da captação e processamento do sinal vibratório a cada expiração realizada durante a coleta de dados. Ao final do 
procedimento serão monitoradas novamente os sinais vitais.
Resultados esperados
A partir da medida da frequência vibratória real, através de um equipamento 
desenvolvido na pesquisa (frequencímetro), será possível a validação deste equipamento inicialmente em voluntários saudáveis e em seguida nos pacientes com doenças 
pulmonares que evoluem com obstrução das vias aéreas por secreção pulmonar, atendidos nas UAPS de uma Regional da cidade de Fortaleza-Ce, que necessitam de 
atendimento para melhora da função pulmonar, podendo ser posteriormente utilizado em hospitais, para reduzir o tempo de internação dos pacientes a partir da efetiva 
utilização dos equipamentos de fisioterapia respiratória que promovem a limpeza brônquica e consequentemente, a incidência de infecções respiratórias.
Com os 
resultados desta pesquisa pode-se eleger, de forma mais efetiva, o melhor aparelho de fisioterapia respiratória e seus respectivos ajustes à ser utilizado nos pacientes de 
acordo com suas condições clínicas. Atualmente não existe nenhum equipamento que forneça esses dados para o profissional ou para o paciente em forma de feed-back 
visual.
A articulação com instituições de educação se dará por meio da implementação do frequencímetro digital junto ao Projeto de Extensão PRATIS (Projeto 
Transdisciplinar de Atenção Integral à Saúde) da ESTÁCIO/FIC e com o Departamento de Engenharia Elétrica através do Laboratório de Robótica no GPAR do curso de 
engenharia elétrica da Universidade Federal do Ceará (UFC)
Dentre os pesquisadores do projeto, dispõe-se de 2 docentes e um grupo de 4 alunos que contribuirão 
diretamente com a pesquisa. A divulgação científica do projeto será realizada por meio da publicação de artigos em periódicos qualificados e conferências importantes 
das áreas de engenharia biomédica e saúde.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
O conceito de Corporate Social Performance (CSP) é uma extensão do conceito de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e destaca as realizações, os 
resultados ou efeitos de suas iniciativas e a adoção de uma postura ou estratégia de resposta (KOBB, 2010). 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 literatura sobre CSP considera abordagens distintas, contudo, os temas 
recorrentes incluem o envolvimento de todos os públicos interessados, o foco sobre os problemas sociais e humanos, em vez de decisões puramente econômicas, e a 
criação global de riqueza e melhoria da sociedade (DAHLSRUD, 2008).  O CSP mede o comportamento organizacional em uma ampla gama de dimensões, tais como 
investimentos em equipamentos de controle de poluição, o investimento sustentável e comportamento interno, ou uma ampla gama de processos, tais como o 
tratamento de mulheres e as minorias, as relações com os clientes, e os resultados, tais como relações comunitárias e programas filantrópicos (WADDOCK; GRAVES, 
1997).
Fauzi (2009) sugere que o construto CSP pode ser abordado por meio de estratégias de medição. São elas: a) a  Divulgação, que é realizada usando o método de 
análise de conteúdo de materiais documentados como o relatório anual; b) a Classificação reputação que é a abordagem para medir CSP com base na percepção de uma 
das partes interessadas, utilizando dimensões únicas ou múltiplas de CSP da empresa. Ao fazê-lo, assume-se que os itens percebidos representam uma boa reputação da 
empresa; c) a Auditoria social, que representa processos de desempenho social e resultados observáveis – esta é uma maneira sistemática por terceiros para avaliar o 
comportamento de uma empresa de CSP, normalmente usando medidas multidimensionais para ter um índice de classificação do CSP.  
Beurden e Gössling (2008) 
descrevem o CSP como um conceito que consiste em três categorias, que designam ocorrências de desempenho social corporativo, corroborando com a tipologia de 
Orlitzky et al. (2003) como se segue: a) o CSP 1 é uma Extensão da divulgação social sobre assuntos de interesse social (Wu, 2006) e sua medição consiste em análise de 
conteúdo de divulgações corporativas ao público (Orlitzky et al., 2003); b) o CSP 2 é uma Ação corporativa, como filantropia, programas sociais, e controle da poluição; 
ação corporativa refere-se aos processos observáveis e resultados concretos de Responsabilidade Social Empresarial. Nesta categoria, podem-se incluir consultas dirigidas 
aos funcionários ou gerentes   porque refletem diretamente ações da firma em questão. e Por fim, c) o CSP 3 que reune classificações de Reputação tais como o KLD, a 
Fortune, Moskowitz e Ética nos Negócios (Wu, 2006); estas avaliações de reputação assumem que reputações CSP são bons reflexos de valores e comportamentos 
subjacentes de RSE 
Wang, Dou e Jia (2015) reportam a condição de construto do CSP, que assim sendo não é uma variável observável, e desse modo, sua medição 
acontece por composição, associada a estratégias de mensuração de CSP utilizadas com frequência a) Avaliação de Reputação com base nas políticas corporativas; b) 
Análise de Conteúdo de relatórios/divulgações; c) Surveys; d) Bancos de Dados de Auditoria Social; e e) Proxies, referentes a variáveis de referência com aspecto 
multidimensional, tal como a filantropia por exemplo. 
Com isso é possível verificar que os autores, nesse campo de estudo, convergem para os aspectos relacionados à 
divulgação voluntária das  ações de responsabilidade socioambiental da firma; à avaliação da reputação corporativa decorrente dessas ações reponsáveis junto aos 
públicos interessados na companhia; e à auditoria socioambiental e de governança das como mecanismos sistemáticos e institucionais que permitam verificar a efetiva 
realização das ações e a respectiva conformidade. 
Os Índices compostos (IC) agregam diferentes indicadores únicos em uma única medida, resumem conceitos 
multidimensionais (Grupp & Mogee, 2004). Eles são ferramentas úteis de tomada de decisão (Giambona & Vasallo, 2014) nas áreas de sustentabilidade, 
desenvolvimento, direitos humanos e educação, entre outros. Os itens compostos não são uma medida isolada, mas o resultado de uma revisão teórica que justifica a sua 
construção. ICs são ferramentas de medição úteis, mas apenas se eles são construídos na sequência de um processo transparente PAREDES-GAZQUEZ et al., 2016).
A 
partir desses aspectos é possível observar a pertinência da estratégia de mensuração do CSP a ser adotada e a necessidade de utilização de índices sintéticos ou 
compostos, que funcionam como instrumentos para resumir informações de vários fatores, agregando conceitos multidimensionais em uma única medida (PAREDES-
GAZQUEZ et al., 2016). Uma dessas medidas é Desempenho Social Corporativa (CSP).
A importância do estudo reside na perspectiva de validação de indicadores e na 
criação e disponibilização de banco de dados CSP, e nesse sentido possui originalidade e contribuição empírica, considerando a inexistência anterior de um banco de 
dados sobre o CSP das empresas brasileiras. Essá é uma contribuição empírica e metodológica, visto que não existem dados compilados, nem estruturados contendo 
indicadores ou bancos de dados de CSP e a criação de solução  que pode oferecer suporte ao desenvolvimento de estudos no campo e fornecer resultados sobre 
desempenho social (CSP) em firmas de economias emergentes como campo de estudo.
Além disso, o estudo pode disponibilizar um perfil descritivo do status de 
desempenho social corporativo (CSP) de empresas brasileiras por meio dos construtos formativos do CSP dessas firmas, o que importa como informação aos gestores e 
também a estudiosos nesse campo.

OBJETIVOS 
Estabelecer indicadores válidos para o Corporate Social Performance (CSP) das companhias brasileiras utilizando itens 
compostos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1)	Criar banco de dados para con construtos formativos do CSP
2)	Descrever os construtos formativos do CSP respeitando o 
quadro teórico
3)	Testar o banco de dados dos construtos validados na análise.

METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS 
O tipo de pesquisa é 
experimental, contemplando a criação de banco de dados com elementos dos construtos formativos (divulgação voluntária, Auditoria Social e Reputação) validação, 
desenvolvimento de ferramenta e teste para aplicação de indicadores. Quanto às variáveis, será um estudo quantitativo e longitudinal, fazendo um levantamento de 
dados de 2008 até o período atual contemplando uma base de dados de 10 anos. O universo de pesquisa será o conjunto de 450 empresas listadas na Bolsa de Valores de 
São Paulo pertencente a B3. 
A construção do Banco de dados para CSP leva em conta o quadro conceitual adotado conforme Orlitzky e Benjamin (2001), Orlitzky et al. 
(2003) corroborados por Beurden e Gössling (2008), Fauzi (2009) e Wang, Dou e Jia (2015), assumindo  a divulgação social voluntária, Reputação Corporativa e auditoria 
socioambiental como construtos formativos do CSP.
A coleta de dados é feita em base documental em repositórios públicos de dados quanto aos itens que compõem os 
construtos do corporate social performance. Tal situação atende às condições reportadas por Paredes-Gazquez et al. (2015).
A preparação dos dados leva em conta as 
diretrizes da OCDE (2008), atende especificações que caracterizam o CSP como índice composto, o que leva em conta as características de multidimensionalidade do 
construto, a discricionariedade das condições observadas, a orientação de ações ou de práticas aos stakeholders e o foco em cada uma das firmas estudadas (PAREDES-
GAZQUEZ et al., 2015
No caso do construto Divulgação será considerado o status de disclosure na base do Global Reporting Initiative (GRI) como variável dummy. Para o 
construto Reputação corporativa serão utilizados Lista de ranking de Reputação das companhias conforme Fombrum (2007), que contemplam percepção de 
consumidores, empregados, fornecedores, comunidade e sociedade. Para a auditoria social serão considerados mecanismos de auditabilidade em processos 
socioambientais e políticas de sustentabilidade da companhia, tais como atuação conforme pacto global da ONU, proteção do clima e meio ambiente, regime de 
governança e certificações.
A validade de construtos será feita por meio da análise fatorial confirmatória (CFA), que é uma forma de testar o quão bem as variáveis 
medidas serão capazes de representar um número menor de construtos (HAIR, 2009). A CFA permite verificar se as variáveis estão associadas aos seus respectivos 
fatores. e sua adoção pressupõe um teste confimatório da teoria de mensuração.adotada. A validação presume definição de indicadores, fatores associados e a escala de 
mensuração. Além disso, cabe a verificação de componentes quanto à validade convergente, confiabilidade, validade discriminante, validade nomológica e de expressão. 
e definição de construtos individuais.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Os acidentes de transporte terrestre representam a primeira causa de morte na faixa etária de 15 a 19 anos, segunda entre cinco e catorze anos, e terceira 
na faixa de 30 a 44 anos. Desta feita, destaca-se a  população jovem e do sexo masculino  como principal vítima dos acidentes de trânsito (WHO, 2013).
  Os 
motociclistas, assim como pedestres e ciclistas, são considerados os usuários mais vulneráveis no trânsito. A OMS destaca que estes são os mais acometidos em acidentes 
de transporte em países em desenvolvimento.  Em todo o mundo, esses usuários são responsáveis por quase metade da mortalidade por acidentes envolvendo 
transportes terrestres. Nos países de baixa e média renda essa proporção é maior. (WHO 2016).
A mobilidade urbana comprometida, sobretudo nas grandes cidades 
suscita a necessidade por alternativas de deslocamento, surgindo a motocicleta como opção atrativa. O aumento das taxas de mortalidade e morbidade por acidentes 
envolvendo motocicletas é acompanhado pelo crescimento da motorização por esse tipo de veículo.. (FERREIRA, 2009; AL-GHABBAN et al 2013).
Os motociclistas estão 
em risco aumentado comparados com os ocupantes de automóveis, veículos utilitários esportivos, caminhões leves e pesados devido ao aumento da vulnerabilidade, e 
uma maior necessidade de equilíbrio e coordenação na condução do veículo. Representam mais de 50% dos mortos e feridos nas estradas, em todo o mundo. (COMPTON 
& BENING, 2009; VAFAEE-NAJAR et al, 2010; WAISELFISZ, 2013; GOLIAS & CAETANO, 2013;).
Embora a frota de motocicletas represente 27% do total de veículos 
emplacados no Brasil, dados da seguradora Líder, responsável pelas estatísticas referentes ao seguro DPVAT, no Brasil, apontaram que 76% das indenizações no ano de 
2016 foram pagas para indivíduos que se lesionaram ou morreram em acidentes envolvendo motocicleta, caracterizando essa tipologia de acidentes por seu elevado 
potencial de promover lesões graves. O nordeste foi a região brasileira que mais recebeu indenizações, correspondendo a 40% do total. Destaca-se a proporção elevada 
de motocicletas nessa região, representando 44% da frota de veículos. (LIDER, 2016).
O problema dos acidentes envolvendo motocicletas no Brasil atingiu  um patamar 
tão elevado, que se excluíssemos esse agravo dos demais acidentes, isso representaria uma redução de 33% na taxa de mortalidade por acidentes de transporte terrestre. 
Os serviços sentinela do inquérito VIVA apresentam os acidentes de motocicleta como a principal causa de atendimento por acidentes, envolvendo transporte terrestre 
no Brasil.(BRASIL, 2014; WAISELFISZ, 2013). 
 Conhecer o conjunto de fatores que colaboram para a internação e óbito em vítimas socorridas com vida para o serviço de 
emergência através de um estudo epidemiológico de coorte proporciona o entendimento de causa-efeito, contribuindo para a elaboração de medidas preventivas mais 
eficientes ao enfrentamento do agravo.Os motociclistas têm 30 vezes mais chances de morrer que ocupantes de automóveis (KOORNSTRA et al. 2003; PEDEN 2004; LIN E 
KRAUS, 2008; WHO, 2013).
O padrão das lesões nas vítimas de acidente de trânsito de veículo a motor em geral, particularmente daquelas de acidentes de motocicleta, 
não pode se restringir aos dados advindos do quadro de sua mortalidade. No entanto, estudos que descrevem os diferentes tipos, localizações e graus de intensidade das 
lesões nas vítimas de acidentes de trânsito, que morreram ou não, além de escassos são difíceis de serem realizados. (HANDLEBAR et al 2014; LAWTON et al, 
2014)
Estudos epidemiológicos que enfatizam a gravidade e incapacidade em vítimas de acidentes envolvendo motocicletas são de grande relevância dada a magnitude 
do agravo.
OBJETIVOS 
Analisar fatores determinantes da incapacidade  em vítimas de acidentes envolvendo motocicletas; 
         Caracterizar fatores associados a 
ocorrência de trauma de crânio;
METODOLOGIA 
Tipo e Local do estudo 
Trata-se de um estudo do tipo transversal aninhado a um estudo de coorte. A proposta é 
utilizar um banco de dados já existente, fruto da tese de doutorado da autora e realizar novas análises a fim de investigar fatores associados à incapacidade em vítimas de 
acidentes envolvendo motocicletas na alta hospitalar. Para ilustrar a seguir destacamos como se deu o processo metodológico da pesquisa que gerou o banco de dados 
que será utilizado no presente estudo.
A pesquisa foi realizada no sistema de saúde do município de Sobral, cidade localizada na região noroeste do Estado do Ceará.
 
Amostra e Amostragem 
 . Após análise dos cem primeiros casos foi calculada a amostra, considerando IC= 95%, poder=80%, a incidência do desfecho internação em 
indivíduos que utilizavam capacete foi 5%, risco relativo =2, sendo obtido o número necessário de 948 casos. Decidiu-se por incluir 10% a mais, para considerar possíveis 
perdas de seguimento. 
Critérios de Inclusão na Amostra 
Foram incluídas vítimas de acidentes envolvendo motocicletas, que foram encaminhadas para hospital de 
referência estabelecido como local do estudo. Como critérios de exclusão foram determinados: indivíduos que decidiram não ser seguidos ou inconscientes, 
desacompanhados, após o quinto dias de internação.  Não houve exclusão do estudo. Os desfechos principais do estudo contemplaram condição de gravidade, haja vista 
os critérios recomendados pela literatura elencarem a internação e óbito como indicativos de gravidade do acidente. 
Fontes e técnicas de coleta de dados 
Foram 
aplicados instrumentos em vários momentos da permanência do individuo no hospital (coleta de variáveis socioeconômicas e demográficas, condições do acidente, via e 
veículo, condições de transporte, quadro clinico e atendimento inicial, exames e procedimentos realizados, natureza de lesões, óbito). 
Entrada de Dados 
Foram 
utilizados os softwares estatísticos de domínio público EpiInfo for Windows, versão 3.5.1, do Center of Desease Control (CDC), Atlanta, EUA . 
Plano de análise futura- 
projeto produtividade ESTÁCIO
Serão utilizados os softwares estatísticos STATA 12 e SPSS 20. 
Os principais desfechos do estudo serão: incapacidade e trauma de crânio. 
O traumatismo craniano é a principal causa de morte por acidentes envolvendo transportes terrestres e, no caso específico da motocicleta, revela a não utilização do 
capacete. O estudo da incapacidade por acidentes envolvendo motocicleta é essencial por conta do impacto ocasionado aos sistema de saúde , às vítimas e suas famílias. 
Para o desfecho incapacidade será realizada uma codificação de acordo com a classificação internacional de funcionalidade (CIF) na alta do paciente. Para esse estudo 
foram consideradas algumas hipóteses: as vítimas que não recebem atendimento pré-hospitalar adequado têm maior risco para o óbito, assim como as que não utilizam 
capacete e não são habilitadas. Uso de bebidas alcoólicas aumenta as taxas de internamento e óbito por causas externas. O tempo é fator determinante na mortalidade 
por acidentes. A velocidade é importante determinante na gênese de lesões graves. A análise de sobrevivência determina maior potencial de apontar preditores 
relacionados com a tipologia do acidente e características das lesões, e seus resultados se diferenciam na análise transversal.
A análise se iniciará de forma univariada, 
bivariada, estratificada e multivariada. Na análise univariada, serão utilizados histogramas, testes de normalidade, estudo das proporções, médias, medianas, mínimo, 
máximo. A medida utilizada serái incidência, na qual foram serão os riscos relativos de ocorrência do desfecho, que na análise de sobrevivência é denominado harzard 
ratio.
A incapacidade na alta é considerada um desfecho que determina gravidade em acidentes envolvendo transportes terrestres. 
A análise de sobrevivência, sendo 
realizada análise bivariada por Kaplan Meyer e Cox, e ajustada regressão de Cox. O tempo determinado para análise foi o período entre o acidente e a alta com o desfecho 
em questão. Serão  testadas variáveis relacionadas com a lesão, atendimento pré-hospitalar, variáveis clínicas e características do acidente. 
Realizada a análise de Kaplan-
Meyer, será calculada a média de tempo, onde o log Rank Mantel-Cox e considerada a significância a 5%.
Os resíduos dos modelos multivariados na análise de 
sobrevivência serão analisados pelo ajuste exponencial com Kaplan-Meyer, e análise dos resíduos por Cox-Snell, cujos resultados apontaram ajuste do modelo.
 Aspectos 
Éticos 
O projeto foi aprovado através do parecer n0 408.039, emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú, 
RESULTADOS 
ESPERADOS
A presente proposta objetiva analisar um banco de dados oriundo da tese de doutorado da pesquisadora onde serão trabalhados desfechos que não foram 
modelados na tese, quais sejam incapacidade e trauma de crânio. É notório destacar que trata-se de um banco de dados oriundo de um estudo de coorte que pesquisou 
uma amostra significativa, podendo render publicações em excelentes periódicos nacionais e internacionais.
RECURSOS
Os principais recursos a ser utilizados serão os 
softwares de estatística, custos com revisão de português e tradução de artigos.
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PESQUISADOR(A): Vasco Pinheiro Diogenes Bastos
Plano de trabalho vinculado ao curso: Fisioterapia

@: vascodiogenes@yahoo.com.br

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA PACIENTES ACOMETIDOS POR TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR APÓS ALTA HOSPITALAR

Cronograma:
Fevereiro/19: Inicio das atividades de capacitação das informações coletadas em campo pelo projeto de produtividade (2018-2019);
Março/19: Analise das informações 
apresentadas pelos pacientes;
Abril/19: inicio da pesquisa nas bases dados para elaboração d

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
O Trauma Raquimedular tem diferentes níveis de lesões, podendo ser acometidas, como forma de fratura, as áreas vertebrais denominadas cervical, 
torácica, lombar, cone medular e cauda equina. Ressalta-se que o nível de comprometimento de maior complexidade são as áreas mais altas, ou seja, quando a lesão é a 
nível de cervical, certamente os comprometimentos serão maiores (FILHO et al., 2008; BERTO; BARRETO, 2011; SCHOELLER et al., 2015).
As duas principais causas de 
TRM em estudos internacionais são acidentes automobilísticos (41,4%) e quedas (34,9%), seguidos de violência e de acidentes esportivos. Já em estudos nacionais 
contrastam das estatísticas clássicas, apresentando a arma de fogo no segundo lugar entre as causas de TRM, seguida de quedas e ferimentos por arma branca (SCOPEL 
et al., 2015; GONÇALVES et al., 2014).
Na lesão medular, os casos de tetraplegia são definidos como lesões acima do segmento da primeira vertebra torácica (T1) que 
acomete o tronco, membros superiores e inferiores, e na paraplegia são lesões que comprometem os segmentos medulares abaixo de T1, no qual afeta o tronco e 
membros inferiores, afetando a funcionalidade do paciente, e possivelmente sistemas de grande importância, como o respiratório nas duas lesões, trazendo muitas 
complicações (LIMA et al., 2017).
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). Quando a lesão medular localiza-se na região cervical e torácica alta, ocorre alteração da musculatura inspiratória e expiratória, comprometendo 
a função do diafragma, músculos intercostais internos e externos, escalenos, trapézio e esternocleidooccipitomastóideo (ECOM) (SCHILERO et al., 2009).
O período de 
internação dos pacientes que apresentam Traumatismo Raquimedular pode variar dependendo das complicações decorrentes da internação, bem como dos traumas 
associados, chegando a períodos de internação correspondentes de 15 a 50 dias, e cerca de 10% dos pacientes vão a óbito, principalmente por lesões secundárias ao 
acidente, seja por infecções ou complicações sistêmicas (PEREIRA; JESUS, 2011; SOUSA et al., 2013).
Segundo Pereira e Jesus (2011), cerca de 8,6% dos leitos dos 
hospitais brasileiros são ocupados por pacientes portadores de lesão medular. Estes pacientes constituem um gasto monetário adicional para o sistema de saúde não só 
na fase de cuidados agudos, mas também nos primeiros anos seguintes após o trauma. Tratando-se definitivamente de uma patologia de alto impacto socioeconômico no 
nosso país, aonde custo para a sociedade por paciente permanece alto (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 
O cuidado ao paciente com lesão medular inclui um conjunto de 
ações que se inicia no primeiro atendimento até a sua reintegração social. Toda a equipe de atendimento deve estar envolvida desde a fase aguda, em ações que 
permitam futuramente a inclusão social e econômica deste paciente. Este processo deve ser desenvolvido pelo atendimento simultâneo e integrado por uma equipe 
multidisciplinar, além do envolvimento da família no processo de reabilitação o que se torna fundamental na participação e continuidade ao que será implementado pela 
equipe assistencial (VENTURINI; DECÉSARO; MARCON, 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).
Muitas vezes é difícil para a família compreender as atitudes autodestrutivas 
da pessoa com lesão medular, que sofre e, ao mesmo tempo, se nega ao tratamento e aos cuidados, pois a perda da condição saudável provoca mudanças nos hábitos e 
no estilo de vida deste indivíduo, exigindo que o mesmo atribua novos significados à sua existência e adapte-se as limitações físicas e a nova condição gerada (CARVALHO 
et al., 2006; VENTURINI; DECÉSARO; MARCON, 2007; PASSOS; PEREIRA; NITSCHKE, 2015).
A realização deste estudo surgiu pela necessidade de oferecer um material de 
orientação para os pacientes e familiares para os cuidados após a alta hospitalar, pois em pesquisa anterior foi evidenciado que esses pacientes/familiares/responsáveis 
saem de alta com muitas dúvidas e ansiosos quanto ao cuidado dos mesmos no ambiente domiciliar.
A relevância desse estudo está em poder contribuir com 
informações úteis para os pacientes/familiares/responsáveis, principalmente com informações sobre o desfecho desses pacientes e possibilitando o cuidado mais 
centrado nas deficiências apresentadas por essa população e evitando as reinternações.

OBJETIVOS
Objetivo Geral
•
Construção e validação de material educativo 
para pacientes acometidos por traumatismo raquimedular após alta hospitalar
Objetivos Específicos
- Apresentar as alterações por nível de lesão raquimedular;
- 
Identificar as principais sequelas apresentadas por esses pacientes;
- Classificar as sequelas apresentadas entre permanente e temporária; 
- Propor estratégias de 
orientação (cartilha/aplicativo) para reinserção na sociedade. 

METODOLOGIA
Trata-se de método de pesquisa-ação que se utilizará das ideias freireanos de 
abordagem integrativa e qualitativa na área de ensino-aprendizagem que foi desenvolvida em três etapas:
 
Optou-se pelo uso do método da pesquisa-ação por 
considerar que o mesmo possibilita a construção do conhecimento de maneira coletiva e participativa, buscando identificar soluções para um problema que necessita ser 
estudado (THIOLLENT, 2005).
As Ideias freireanas serão utilizadas tendo em vista que o material se pautou no contexto de aprendizado dialógico para subsidiar uma nova 
concepção do empowerment que conduz às mudanças sociais sendo estas o resultado da aquisição de conhecimento relativo a capacidades discursivas, cognitivas e 
processuais (CARVALHO, 2004) e as oportunidades de conhecimento são criadas com a participação de ambos os sujeitos (FREIRE, 2005; WALLERSTEIN, 2018).
O método 
de pesquisa será conduzido no período entre Fevereiro de 2019 a Janeiro de 2020 sendo composto por três fases: sistematização do conteúdo (escolha do conteúdo); 
seleção e criação das ilustrações; preparação do layout e validação do material por peritos.
Na primeira fase foi realizada busca dos conteúdos que se apresentavam 
informações de pacientes com traumatismo raquimedular. Tal busca se dará nas bases virtuais e do Centro Universitário Estácio do Ceará.
Estes achados direcionaram os 
tópicos da cartilha. A busca dos artigos será feita nas bases de dados LILACS e MEDLINE, tendo como limite de publicação o período 2009 a 2019. Foi utilizada como 
palavra chave: "lesão medular", ‘’traumatismo raquimedular’’, ‘’funcionalidade’’ e seus respectivos sinônimos em espanhol/inglês, usados isolados ou combinados. A 
inclusão dos trabalhos será baseada nos seguintes critérios: resumo disponível nas bases de dados acima descritas; idioma de publicação em português, inglês ou 
espanhol; publicação no período proposto. Foram excluídos os estudos que apenas citavam a palavra raquimedular.
Considerando que o material educativo utilizado 
para informar a população geralmente é um instrumento de leitura ou de elementos ilustrativos que chamem a atenção do leitor para o tema abordada, na segunda fase, 
foram acessados livros ewebsites na busca de imagens que se adequassem aos tópicos que seriam inseridos na cartilha. As imagens serão selecionadas e usadas como 
base para elaborar as ilustrações por um profissional especializado na área de designer gráfico. 
A terceira fase será à formação do layout, estruturando um protótipo do 
conteúdo com as imagens trabalhadas pelo designer. A seguir, o material será submetido ao trabalho de edição e diagramação através do software 
CorelDRAW.

RESULTADOS ESPERADOS E PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS OU TECNOLÓGICAS DA PROPOSTA
•
Orientar a população beneficiada sobre as 
sequelas apresentadas por vitimas de traumatismo raquimedular; 
•
Apresentar as incapacidades de acordo com o nível de lesão; 
•
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. 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 Funcionalidade.
Aplicação no Sistema Único de Saúde: possível 
melhoria no cuidados aos pacientes lesionados por acidentes de moto atendidos pelo SUS. 

VIABILIDADE ECONOMICA-FINANCEIRA
Material 	Quantidade	Preço Total 
(R$)
Tablet 	02	Já adquirido
Material de Escritório	--	Já adquirido
Designer gráfico	--	1500,00
Impressões	50	500,00
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PESQUISADOR(A): Wellington Sousa Aguiar
Plano de trabalho vinculado ao curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

@: wellington@tecsist.com

PROJETO: APLICAÇÃO DE ALGORITMOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PREDIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ASSALTO À BANCO NOS ESTADOS DO 
CEARÁ, PARAÍBA e RIO GRANDE NORTE.

Cronograma:
FEV/2019 
– (1) REUNIÃO DE ABERTURA DO PROJETO; (2) DEFINIÇÃO DO ESCOPO, DAS ENTREGAS e EAP (Estrutura analítica do Projeto); (3) DETALHAMENTO DO 
CRONOGRAMA.
MAR/2019 
– (1) INSTALAÇÃO E DEFINIÇÃO DO BANCO DE DADOS MYSQL
ABR/2019 
– (1) LEVANTAMENTO E APR

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
A segurança pública, assim como a saúde e a educação, faz parte dos três grandes desafios que o Brasil tem para os próximos anos. A organização de 
grupos criminosos e facções criminosas aterrorizam as pequenas localidades do interior do Nordeste, em especial do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. 
As pequenas 
localidades coerentemente só possuem pequenas guarnições de segurança pública capazes de cuidar do dia a dia dessas populações, mas incapazes de confrontar 
grandes grupos bem organizados com armamentos pesados, sendo esta uma função de um grupamento de elite da polícia, mais preparado, mais organizado e que utilize 
inteligência estratégica para detectar e combater as ações criminosas contra instituições financeiras nessas localidades.
As ações criminosas desses grupos visam 
pequenas localidades com policiamento reduzido e agências bancárias que efetuam pagamento de benefícios sociais, normalmente nos últimos dias do mês. Neste 
contexto os meliantes invadem as cidades, explodem as agências bancárias, fazem reféns e “tocam o terror” por toda comunidade, roubando os recursos sociais, 
deixando ainda como consequência, a localidade vários meses sem instituição bancária.
De uns anos para cá o mundo vem passado por uma revolução tecnológica, que 
até mesmo os mais otimistas das pessoas não teriam imaginado esse nível de evolução. Estamos vendo, a cada dia, o poder dos algoritmos e da Inteligência Artificial em 
várias atividades do nosso dia a dia sem percebermos, e não demora muito para que estas tecnologias mudem a forma que vivemos e como vemos o mundo. É usando 
estes recursos tecnológicos que este projeto de pesquisa inovador se propõe a gerar conhecimento tático e estratégico de segurança pública no combate aos crimes de 
assalto à bancos, que levam o dinheiro, a dignidade e o sossego das comunidades interioranas do Nordeste. 
OBJETIVOS
O projeto proposto visa atuar na área da 
Segurança Pública apoiada em tecnologias modernas, como BIGDATA e os algoritmos de Inteligência Artificial (IA): Redes Neurais Artificiais e K-Means para predizer e 
classificar os assaltos à bancos nas localidades do interior dos estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, gerando assim conhecimento tático e estratégico para a 
atuação otimizada de combate a ações dessa natureza. 
Objetivos Específicos 
	Aplicar as principais técnicas e ferramentas de IA (Inteligência Artificial) para beneficiar a 
comunidade em que estamos inseridos, através dos seguintes objetivos específicos:
a)	Especificar uma solução tecnológica replicável para outras regiões do 
país;
b)	Levantar os requisitos e ferramentas necessárias para essa pesquisa;
METODOLOGIA DE PESQUISA
A natureza do problema objeto deste projeto conduz ao uso 
de metodologia do tipo experimental e aplicada. Um protótipo será criado para possibilitar a geração de informações visando gerar benefícios concretos para a 
comunidade em que estamos inseridos. A pesquisa aplicada é motivada pela necessidade de resolver problemas concretos, mais imediatos ou não (Vergara, 2007).
	Este 
projeto também utilizará a pesquisa bibliográfica através da busca de referencial teórico coletado em livros, artigos, teses, dissertações, anais de congressos, revistas 
especializadas, sites, etc.
	A área de atuação dos criminosos a ser pesquisada está restrita aos estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, que sofreram em média 
1,3 assaltos por semana nos últimos  quatro anos.
	Os dados coletados para a pesquisa serão tratados usando algoritmos de Inteligência Artificial para a extração de 
conhecimentos relevantes que apoiem a tomada de decisão da Segurança Pública destes estados na busca da melhor qualidade de vida dessas comunidades impactadas. 
A metodologia quantitativa será utilizada na fase do tratamento dos dados estatísticos.
ETAPAS
O desenvolvimento deste projeto seguirá as seguintes 
etapas:
a)	Especificação da solução técnica:
b)	Levantamento dos requisitos de software;
c)	Projeto do Banco de Dados Mysql;
d)	Coleta dos dados de assaltos nos 
três estados para carga no Banco de Dados;
e)	Categorização dos dados coletados;
f)	Aplicação do algoritmo de Redes Neurais Artificiais;
g)	Aplicação do algoritmo de 
classificação K-means;
h)	Extração de conhecimentos dos dados processados;
i)	Teste de acurácia dos dados processados até o nível aceitável;
j)	Tratamento dos 
dados estatísticos gerados;
k)	Interpretação e apresentação dos conhecimentos obtidos;
l)	Disponibilização dos conhecimentos obtidos para a Segurança Pública. 


RESULTADOS ESPERADOS
Geração de conhecimentos estratégicos que auxiliem à tomada de decisão na área da Segurança Pública voltada para ao combate dos assaltos 
à bancos em todas as suas formas conhecidas.
O uso de redes neurais artificiais é uma ferramenta riquíssima de geração de conhecimento estratégico, estruturado e útil 
para a tomada de decisões, que já vem sendo utilizado por grandes corporações pelo mundo para a identificação de padrões de comportamentos.  
A natureza 
interdisciplinar dessa pesquisa, permite a utilização de técnicas da Ciência da Computação com os conhecimentos da Segurança pública, possibilitando gerar 
conhecimentos não detectados e não padronizados, como: estatísticas, grafos, padrões, relatórios e gráficos, pertinentes ao tema explorado. 
VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA
O projeto utilizará a infraestrutura de laboratórios de informática do Centro Universitário Estácio do Ceará - FIC:
Equipamentos:
•
Computadores do 
laboratório de informática;
•
Rede local do laboratório de informática;
•
Acesso à Internet disponível nos laboratórios.
Softwares:
•
Software livre: ECLIPSE/NetBeans 
para desenvolvimento de programas em JAVA e Software livro ANACONDA para usar PYTHON com biblioteca PANDAS;
•
Linguagens de programação livre: JAVA 8 
update 191, PYTHON 3  e R 3.5.1 ;
•
Uso de Banco de Dados livre MYSQL 8.0.
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Economia CriativaPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2019 ESTÁCIO JUIZ DE FORA

PESQUISADOR(A): Melissa Ribeiro De Almeida
Plano de trabalho vinculado ao curso: Jornalismo

@: melissa.ribeiro@yahoo.com.br

PROJETO: Mapeamento e análise da evolução dos estudos sobre TV Social no Brasil no âmbito da Comunicação 

Cronograma:
FEVEREIRO/2019: 
- Levantamento e análise dos livros e de artigos publicados em revistas científicas no Brasil sobre a TV Social, no âmbito da 
Comunicação.
MARÇO/2019:
- Levantamento e análise dos artigos apresentados em eventos científicos e publicados e

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
O presente projeto tem o objetivo de desenvolver um mapeamento dos estudos realizados no Brasil a respeito da TV Social, no âmbito da Comunicação, e 
analisar as principais transformações desse fenômeno, observando seus consequentes impactos nas pesquisas acadêmicas do país. De modo sucinto, a TV Social é 
caracterizada pela prática de assistir à televisão e ao mesmo tempo ler e/ou fazer comentários nas redes sociais, motivado pelo conteúdo televisivo exibido em tempo 
real, interagindo com outros telespectadores.
As práticas de TV Social têm se intensificado a partir da popularização das redes sociais on-line, como Facebook, Twitter e 
WhatsApp e dos dispositivos móveis, principalmente smartphones e tablets. Por ser um fenômeno recente e em plena construção, os estudos a respeito da TV Social são 
ainda iniciais no Brasil. Mesmo no âmbito internacional não há um consenso a respeito de determinados aspectos relacionados a essa prática, como as diferenças entre as 
experiências de “segunda tela” e de “TV Social”. Alguns autores utilizam esses termos como sinônimos, enquanto outros entendem que entre eles há importantes 
diferenças. Um levantamento de cunho exploratório realizado durante pesquisa de doutorado da presente autora mostra que no Brasil ainda são poucos os estudiosos 
que se dedicam a esta temática. Os estudos são isolados e muitas vezes apresentam perspectivas que se contradizem. A escassez de bibliografia no contexto brasileiro 
sobre o assunto e o desconhecimento da produção nacional dificulta o avanço das pesquisas sobre tal fenômeno no país. 
Paradoxalmente, o surgimento de diferentes 
estratégias relacionadas à TV Social por parte das emissoras têm trazido novas experiências relacionadas a esta prática televisiva nos últimos anos e aumentado cada vez 
mais a repercussão de programas de TV na Internet. MasterChef Brasil, por exemplo, vem criando diversas formas de interação com seus telespectadores em tempo real. 
Exibido na Band TV, o reality culinário é atualmente o programa televisivo de maior repercussão na Internet no Brasil, segundo dados da Kantar IBOPE Media. A produção 
programa realiza enquetes em tempo real com os telespectadores através do Twitter, exibe o número de tweets sobre o programa no canto superior da tela da TV ao 
longo de toda a sua veiculação e ainda exibe em tempo real na televisão postagens dos internautas feitas nessa rede social, acompanhadas do nome dos usuários e da 
foto de seu perfil. 
Já o programa The Voice Brasil, que em suas duas primeiras temporadas (2012 e 2013) também investia em algumas estratégias de TV Social vem 
modificando as interações realizadas em tempo real com os telespectadores. Inicialmente, as mensagens publicadas pelos internautas também eram exibidas na tela da 
TV. Além disso, havia um apresentador que fazia a leitura de tweets de internautas “ao vivo” e comentários sobre a repercussão do programa na Internet. Mas isso deixou 
de acontecer a partir da terceira temporada. Segundo a pesquisadora Karin van Es, há, de fato, um choque entre a promessa de interatividade nas competições de 
realidade e os interesses das emissoras de televisão, o que ela denominou de “dilema da participação”. 
As ações relativas à TV Social aparecem com maior frequência no 
Brasil no âmbito das telenovelas e passam a ser estudadas no país dentro do guarda-chuva da televisão transmídia. Mas é pertinente ressaltar que, embora tratem de 
questões relativas ao ecossistema televisivo contemporâneo relacionadas a experiências atreladas à TV Social, muitos trabalhos aqui no país não fazem uso desse termo 
especificamente. Neste sentido, estudos que tratam das interações dos telespectadores na Internet sobre a programação televisiva em tempo real muitas vezes acabam 
se apoiando em outros termos e conceitos e aparecem em publicações que tratam de temáticas mais amplas, como televisão transmídia, televisão e interatividade, 
convergência digital e televisão, dentre outros. É o caso de trabalhos que abordam a repercussão de programas televisivos no Twitter sem fazer menção ao termo TV 
Social. Isso significa que o fenômeno da TV Social tem ganhado relevância nos estudos brasileiros acerca da televisão contemporânea, mas nem sempre é associado a este 
termo.
A exploração realizada na tese de doutorado da autora deste projeto aponta que as práticas desenvolvidas pelos telespectadores, as estratégias da indústria 
televisiva e as questões que se erguem em torno da TV Social têm se transformado com grande rapidez nos últimos anos, o que revela a necessidade de um olhar mais 
atento e profundo a respeito desse fenômeno. Certamente outras mudanças ocorrerão, como algumas tendências já apontam, principalmente com transformações na 
programação e a consolidação de plataformas OTT (“over the top”), que realizam a entrega de conteúdo audiovisual pela Internet, via streaming, ou seja, não requerem 
que o usuário faça download. É o caso da Netflix, que passa a promover formas de visualização simultânea de séries entre espectadores distantes geograficamente, 
favorecendo o hábito da conversação em rede. 
A fim de suprir as lacunas identificadas a respeito da temática relatada, o presente projeto buscar realizar um 
mapeamento detalhado sobre as pesquisas a respeito da TV Social no Brasil. O panorama que será apresentado à comunidade científica brasileira será acompanhado de 
uma análise da evolução do conceito de TV Social e das transformações das práticas em torno desse fenômeno no país. O estudo culminará com a publicação de um e-
book contendo os resultados do levantamento. 

OBJETIVOS 
O principal objetivo do projeto é mapear as pesquisas sobre a TV Social realizadas no Brasil no âmbito da 
Comunicação, através do levantamento das principais publicações realizadas no país. A partir do mapeamento, o projeto tem o intuito de analisar a evolução do conceito 
de TV Social no Brasil, as práticas dos telespectadores e as estratégias das emissoras, identificando convergências e divergências em relação ao contexto internacional. O 
projeto visa contribuir com o avanço das pesquisas sobre TV Social no Brasil, a partir da disponibilização de dados quantitativos e qualitativos sobre o contexto brasileiro, 
através da publicação de artigos e da disponibilização gratuita de um e-book contendo os resultados do estudo. 

METODOLOGIA
A pesquisa abrangerá em uma 
primeira etapa o levantamento e a revisão bibliográfica sobre as produções científicas relativas às experiências de TV Social, na área da Comunicação, no período de 10 
anos anteriores ao início da pesquisa e durante o ano vigente do estudo, incluindo livros, apresentações de trabalho em congressos, publicações de trabalhos em anais de 
eventos científicos, artigos publicados em periódicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado, a partir das seguintes fontes:
1) Livros: Agência Brasileira de ISBN, 
supervisionada pela Fundação Biblioteca Nacional, onde são emitidos os registros de ISBN no Brasil.
2) Apresentações de trabalhos em congressos e publicações em anais 
de eventos científicos: Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – INTERCOM; Encontro Anual da Compós; Comunicon; Encontro Nacional de Pesquisadores em 
Publicidade e Propaganda (Pró-Pesq PP); Encontro Nacional de História da Mídia; Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo – SBPJor; Encontro da Associação 
Brasileira de Pesquisadores de Cibercultura - ABCiber
3) Artigos publicados em periódicos: periódicos na área de avaliação “Comunicação e Informação”, avaliados pelo 
Qualis Periódico da Capes como A1, A2, B1, B2 e B3.
4) Dissertações de mestrado e teses de doutorado: Catálogo de Teses da CAPES, que reúne todos os trabalhos 
defendidos na pós-graduação brasileira, desde 2002. 
Após o mapeamento, a etapa seguinte será a leitura e a análise dos trabalhos, a fim de se extrair as principais 
contribuições de cada material ao objetivo da pesquisa e de se analisar a evolução desse conceito no Brasil. A etapa final será a organização do mapeamento e das 
análises para serem publicados em um e-book a ser disponibilizado gratuitamente à comunidade científica. 

RESULTADOS ESPERADOS
	Espera-se que a pesquisa 
ofereça um mapeamento dos estudos sobre a TV Social no Brasil e uma análise da evolução desse conceito nos últimos anos. O principal impacto esperado é o avanço dos 
estudos brasileiros a respeito de tal fenômeno. Acredita-se que o rico e inédito material a ser oferecido aos pesquisadores em forma de e-book ajudará o trabalho de 
investigação científica e poderá despertar o interesse de outros estudiosos ao apresentar as lacunas ainda existentes nas pesquisas sobre a TV Social no 
país.

VIABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA
	O projeto demandará apenas o uso de computador, acesso à Internet e a utilização do software Publish or Perish, de uso 
gratuito, para levantamento de publicações acadêmicas, o que garante a sua viabilidade técnica e financeira dentro dos objetivos traçados e do período de tempo 
estabelecido. 
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Educação e LicenciaturasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2019 ESTÁCIO JUIZ DE FORA

PESQUISADOR(A): Claudio Pellini Vargas
Plano de trabalho vinculado ao curso: Pedagogia

@: prof.pellini@yahoo.com.br

PROJETO: TEORIA PÓS-CRÍTICA E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA ANÁLISE DE CURRÍCULOS E PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS 
PÚBLICAS EM JUIZ DE FORA

Cronograma:
CRONOGRAMA

Para além das exigências do edital, o projeto respeitará as etapas:

Fev / Jul 2019: 

a. Revisão de literatura e produção do artigo sobre o “estado da 
arte”;
b. Seleção das escolas públicas que irão compor a amostra.

Mai / Jun 2019:

a. Subm

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade, práticas de ensino escolar têm sido revistas devido à complexa estrutura da sociedade. No campo da Educação Física (EF), mais 
especificamente, a complexidade da docência na área, atrelada à diversidade epistemológica, às conjunturas políticas, às intencionalidades pedagógicas, têm gerado 
discussões acerca do ensino do componente EF na escola, as quais envolvem muitos subcampos, como os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP), os currículos, as 
avaliações, as metodologias de ensino, etc. 
Um ponto significativo refere-se à base epistemológica que fundamenta toda e qualquer decisão dos docentes, mesmo que 
subjetivamente, pois muitas discussões ocorrem a partir de diferentes visões de mundo que norteiam os documentos escolares. Conforme recentes estudos (SILVA, 2007; 
NEIRA, NUNES, 2009) no campo educacional, em especial do currículo, identificam-se três vertentes teórico-epistemológicas que são hoje divididas em tradicionais, 
críticas e pós-críticas. Cada uma sustenta-se em visões sobre a educação de maneira diferente. As tradicionais acreditam na neutralidade do conhecimento e na 
manutenção do status quo vigente, apresentando categorias como eficiência e técnica, estando atreladas ao significado de sucesso escolar ou profissional. As críticas 
fundamentam-se numa perspectiva marxista e defendem a ideia de revelação daquilo que obscurece o pensamento tradicional. Para tal, apresentam categorias de 
análise da realidade conhecidas nas expressões hegemonia, poder e ideologia. Já as teorias pós-críticas objetivam avançar sem ignorar a contribuição que as teorias 
críticas iniciaram. Trazem em suas análises categorias como cultura, identidade, linguagem, subjetividade, entre outras, sustentando-se basicamente na virada linguística 
pós-estruturalista que marcou a década de 1980. Esta teorização tem ainda a preocupação de levar em consideração uma epistemologia da prática docente, ou seja, a 
produção do conhecimento no cotidiano escolar sem necessariamente uma sistematização teórica prévia. 
A EF escolar é um componente que difere de outras disciplinas 
que possuem uma abordagem epistemológica própria de investigação da realidade (BRACHT, 2007), e conforme parâmetros mais próximos da perspectiva moderna de 
ciência. Por isso, parece ser um campo fértil para o desenvolvimento do pensamento pós-crítico. Apresentando-se aberta em muitos pontos de suas “fronteiras”, ela 
envolve em seu contexto um amplo leque de conexões com outras áreas da Ciência, da Política, da Filosofia e da Cultura. Neira e Nunes (2009, p. 138) sustentam que “as 
teorias pós-críticas da educação constituem sistemas abertos, compostos por linhas variadas que, além de tomar emprestado argumentos de diferentes enfoques, criam 
outros”.
Isto posto, sustento que a maneira como lidamos com as questões epistemológicas de nossa profissão, a partir de como elas se apresentam nos documentos 
escolares, em especial no PPP e no currículo, seja essencial para refletirmos sobre nosso trabalho docente, sobre os elos entre os conhecimentos, práticas e políticas, 
enfim, sobre todos os desafios que o campo da EF apresenta.

OBJETIVOS

a. Apresentar um “estado da arte” da teorização pós-crítica nos periódicos mais bem 
qualificados da EF no Brasil que apresentam escopo pedagógico (Movimento, Motriz, RBCE, RBEFE, JPE, Motrivivência, Pensar a Prática, Arquivos de Ciências do Esporte, 
Arquivos em Movimento, Ciência em Movimento, REBESCOLAR);

b. Identificar nos documentos escolares de escolas públicas dos âmbitos municipal e estadual, aspectos 
que revelem a presença da teorização pós-crítica relacionada aos conteúdos e/ou práticas da EF escolar.

c. Realizar análise de conteúdo dos documentos identificados, 
confrontando-os com a literatura pertinente ao tema no cenário educacional, verificadas especialmente nos trabalhos dos professores Marcos Neira, Mário Nunes, 
Antônio Flavio Moreira, Tomaz Tadeu da Silva, entre outros não menos importantes.

METODOLOGIA

A pesquisa apresentará uma abordagem tanto quantitativa 
como qualitativa e numa primeira etapa, analisará o estado da arte das produções acadêmicas sobre as teorias pós-críticas em periódicos científicos da área da EF escolar. 
As revistas a serem analisadas serão escolhidas conforme dois critérios essenciais: (1) qualificação no âmbito científico da área, ou seja, estrato de classificação igual ou 
superior a B2, conforme o sistema Qualis CAPES; (2) escopo editorial voltado para abordagens sociocultural, filosófica e pedagógica. Como forma de fortalecer o debate, 
serão incluídas nas análises os anais do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), na tentativa de encontrar trabalhos que não tenham sido contemplados por 
nenhum dos periódicos.
Como marco cronológico inicial para a revisão de literatura, adotarei o ano de 1992 em função de dois critérios: o primeiro trata da publicação 
da obra do coletivo de autores (SOARES et al, 1992), a qual pode ser entendida como um “divisor de águas” na EF brasileira. O livro do coletivo é compreendido como um 
marco da teorização crítica na área, de forte base marxista, tendo influenciado toda uma geração de docentes, fato que me impele a identificar toda e qualquer tentativa 
de sua superação ou avanço, a partir do olhar pós-crítico, depois da data de sua publicação oficial. Em segundo lugar, pelo fato de que as teorias do pensamento pós-
crítico emergiram no Brasil em meados da década de 1990 (SILVA, 2007; MOREIRA, SILVA, 2011). Como marco final, determinarei o ano de 2018, ano anterior ao 
desenvolvimento dessa pesquisa.
Sobre a metodologia escolhida para a segunda etapa da pesquisa, fundamento-me em Minayo (1998), que apresenta a análise de 
conteúdo como um método em três fases distintas: (1) a exploratória, na qual se reflete sobre o objeto de investigação e delimita-se o problema; (2) a fase de coleta de 
dados, quando identificam-se as informações que respondem ao problema; e (3) a fase de análise de dados, quando se fazem as inferências e interpretações sobre os 
dados coletados, articulando-as às teorias que iluminam o estudo.
Quanto a amostra, serão selecionadas aleatoriamente diferentes escolas públicas da cidade de Juiz de 
Fora (MG), sendo estas pertencentes às esferas municipal e estadual. Na abordagem formal, serão solicitadas vistas aos documentos públicos, como o PPP e o currículo de 
EF, para a coleta dos dados. A pesquisa tem por objeto específico os documentos escolares e sua posterior análise de conteúdo será realizada à luz do referencial teórico 
apresentado. Ressalto que nenhum nome de qualquer pessoa ou profissional envolvidos na documentação analisada serão revelados. A pesquisa não envolve seres 
humanos.

VIABILIDADE FINANCEIRA

O apoio financeiro concedido no valor da bolsa oferecida pelo Programa Pesquisa Produtividade será suficiente.

RESULTADOS 
ESPERADOS

a. Publicar dois artigos em revistas de Educação e/ou Educação Física que estejam qualificadas pela Capes no último triênio avaliativo e/ou publicar os 
resultados na forma de um capítulo de livro, ressaltando-se aqui a oportunidade de convite de outro pesquisador;

b. Apresentar o resumo da investigação no Seminário 
de Pesquisa da Estácio que acontece no Rio de Janeiro no segundo semestre de 2019;

c. Submeter resultados parciais ao Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte 
(CONBRACE/2019) ou outro evento acadêmico externo da área educacional que apresente pertinência quanto ao impacto acadêmico ou que seja específico aos subtemas 
da pesquisa (EF escolar, currículo, epistemologia, formação docente, entre outros). O CONBRACE/2019 será realizado em Campo Grande (MTS), entretanto, ainda não 
possui data definida, fato que me impede definir neste projeto o mês da submissão.

REFERÊNCIAS

BRACHT, V. Educação Física & Ciência: cenas de um casamento 
(in)feliz. 3ª ed. Ijuí, RS: Ed. Unijuí, 2007.

MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 5ª ed. São Paulo: Hucitec-Abrasco, 
1998.

MOREIRA, A. F. B.; SILVA, T. T. Currículo, cultura e sociedade. Petrópolis: Vozes, 2011.

NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. Educação Física, Currículo e Cultura. São 
Paulo: Phorte, 2009.

SILVA, T. T. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

SOARES, et al. Metodologia do 
ensino da educação física. São Paulo: Cortez, 1992.
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Exatas e EngenhariasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2019 ESTÁCIO JUIZ DE FORA

PESQUISADOR(A): Tatiana De Freitas Silva
Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia de Produção

@: tatianaufv@yahoo.com.br

PROJETO: Aproveitamento de resíduo sólido (casca de ovo) como promotor em catalisadores.

Cronograma:
Cronograma:

Levantamento de referências bibliográficas:  jan a junho de 2019
Participação/Organização em eventos como a Semana da Engenharia e demais 
congressos: Março, julho, outubro e novembro de 2019
Buscar recursos para enriquecer as atividades de pe

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

O termo biogás refere-se à mistura de gases resultante da decomposição da matéria orgânica realizada pela ação bacteriana. A mistura 
de gases produzida neste processo é composta principalmente por metano e dióxido de carbono, apresentando composição média de 55-70% de CH4, 27-44% de CO2, 
0,5-2% de H2S e traços de H2 e NH3. Do ponto de vista ambiental, a mitigação do efeito estufa evitando a liberação direta do metano e do dióxido de carbono, dois dos 
gases que contribuem com o aquecimento global, viabiliza a produção de gás de síntese ou de hidrogênio a partir do biogás. 
A reforma seca de metano (CH4 + CO2
+ 2CO) é um dos processos alternativos à reforma a vapor e é atrativo por resultar em baixa razão H2/CO.
Um dos principais problemas que enfrentam os processos de 
reforma do metano é a rápida formação de carbono, principalmente nos catalisadores baseados em níquel. Entretanto, este problema pode ser minimizado utilizando-se 
alimentações não-estequiométricas de água, ou seja, água em excesso, que promove a gaseificação deste carbono depositado. 
Para as reações de reforma de metano, 
são utilizados catalisadores de níquel suportados em alumina, sendo que estes apresentam os problemas já discutidos. O interesse em superar estes inconvenientes tem 
levado pesquisadores a desenvolver catalisadores mais estáveis e que apresentem um melhor desempenho durante as reações. 
Entre os catalisadores que têm 
apresentado propriedades promissoras, encontram-se aqueles baseados em CeO2, os quais apresentam características tais como comportamento redox e capacidade 
para estocar oxigênio. Porém, o uso em reações de produção de gás de síntese (CO e H2) requer que possuam estabilidade térmica e resistência à sinterização devido à 
alta temperatura de reação. Estas características podem ser incrementadas pela adição de cátions que permitam a formação de soluções sólidas tipo CeO2-MxOy, porém 
as modificações físicas e químicas que se originam na formação da solução sólida, como interação com o metal suportado e sua relação com a atividade catalítica, ainda 
não estão totalmente esclarecidas. 
Uma das principais propriedades do uso do CeO2 como suporte do catalisador é a alta mobilidade de oxigênio comparada a outros 
óxidos como Al2O3, SiO2 e MgO, Alguns cátions que podem ser utilizados para obter resultados similares aos de Zr4+ podem ser: Mg2+, Ca2+, La3+ e Y3+.  Neste sentido, 
segundo o cátion adicionado, as propriedades texturais da céria são modificadas, afetando principalmente sua capacidade de condutividade elétrica, interferindo na 
ativação das espécies oxigenadas. Do ponto de vista catalítico, a participação de suportes com características condutoras tem sido recentemente estudada. 
Nos últimos 
anos, pesquisas têm sido desenvolvidas frente à aplicação de materiais residuais para a síntese de catalisadores utilizados principalmente na reação de transesterificação.  
Resíduos como cascas de caranguejo, conchas de mariscos e cascas de ovos de frango também têm sido estudados quanto à aplicação no processo de obtenção de 
catalisadores para a produção de biodiesel. Devido à sua abundância, baixo custo, redução do impacto ambiental e saúde pública, o aproveitamento desses resíduos 
torna-se atraente. 
Dentre uma variedade de produtos potencialmente reutilizáveis, as cascas de ovos de galinha apresentam-se como uma matéria-prima capaz de 
fornecer quantidades significativas de carbonato de cálcio (principal constituinte da casca), que se extraído torna-se produto com considerável valor agregado e favorável 
do ponto de vista da sustentabilidade.
A industrialização de ovos (ovos em pó, líquidos, congelados, entre outros) proporciona vantagens econômicas, aumento da vida 
útil do produto, facilidades no transporte e conservação, porém, gera um número expressivo de cascas, sendo consideradas como resíduos sólidos.
Segundo a Norma 
ABNT NBR nº 10.004/2004 os resíduos sólidos são “os resíduos nos estados sólidos e semissólido que resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, 
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos os lodos provenientes dos sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 
equipamentos de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviáveis seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos 
d´água, ou exijam para isto soluções técnicas e economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível”. 
A casca, que representa 10% do ovo, é um resíduo 
gerado que acumula cerca de 5,9 milhões de toneladas por ano no mundo. A casca do ovo é composta por 94% de carbonato de cálcio, 1% de fosfato de cálcio, 4% de 
substâncias orgânicas e 1% de carbonato de magnésio. O maior constituinte da casca do ovo, o carbonato de cálcio, é um cristal amorfo que ocorre naturalmente na 
forma de calcita, apresentando estrutura hexagonal. Quando submetido a tratamentos térmicos, ocorre a transformação dos componentes da casca em maiores e 
menores teores de óxidos de cálcio e magnésio, respectivamente. 
Desta forma, pretende-se com este projeto de pesquisa utilizar resíduos sólidos de cascas de ovos para 
servirem como matéria prima na sintetização dos suportes dos catalisadores que poderá ser testado em diversas reações, como por exemplo a reforma do biogás. Além 
disso, auxiliar no avanço da qualidade dos catalisadores, visando o fechamento de um ciclo do tratamento da matéria orgânica vinda da decomposição dos resíduos 
sólidos a partir do uso de outros resíduos sólidos (promotores de cálcio) para a produção de catalisadores mais resistentes à sinterização e a formação de carbono.  



OBJETIVOS DO PROJETO DE PESQUISA

Este projeto de pesquisa tem por objetivo sintetizar e caracterizar catalisadores de Ni/CaO-CeO2 utilizando fontes de cálcio de 
resíduos sólidos.
- Objetivos Específicos

•
Sintetizar os suportes de CaO-CeO2  utilizando-se fontes de cálcio provenientes da casca de ovos de galinha com teores iguais 
a 0,5, 1,0; 2,0 e 5,0 e 10% em massa, que serão preparados pelo método de impregnação úmida;
•
Avaliar o comportamento térmico desses materiais em diferentes 
temperaturas;
•
Caracterizar os diferentes catalisadores por diversas técnicas;
•
Evoluir no conhecimento teórico e prático sobre as técnicas 
espectroscópicas.

METODOLOGIA

As cascas de ovos de galinha serão obtidas do restaurante do RU da UFJF. Esses resíduos sólidos serão secados, moídos e 
pulverizados. Após isto, serão condicionados na granulometria de 100-200 mesh e calcinados a 900ºC em uma taxa de 5º C.min-1 por 4 horas em mufla com controlador 
de temperatura. 
	O sal precursor utilizado para a obtenção dos óxidos de cério será o nitrato de cério hexahidratado. O método de preparação dos suportes será a via 
impregnação úmida em um rotaevaporador, no qual serão preparadas soluções de nitrato de cério juntamente com o óxido de cálcio calcinado. Em seguida, a amostra 
será submetida à secagem em estufa, durante 24 horas, para a eliminação de toda a umidade. 
A técnica utilizada para a adição da fase ativa aos suportes será via 
impregnação úmida, na qual a quantidade do sal precursor será pesada para obtenção de 8% em peso de níquel. O precursor será transferido para um vidro de relógio, e 
aos poucos, será adicionada água deionizada, para a formação de uma solução aquosa do sal. Em seguida, esta solução será impregnada aos suportes, já calcinados, até 
atingir homogeneidade da amostra utilizando o rota-evaporador. Após a impregnação do óxido de níquel, os suportes e cataliadores serão submetidos a uma secagem 
em estufa por 24 horas e em seguida serão calcinados sob fluxo de ar sintético, a uma vazão de 80 mL/min, com taxa de aquecimento de 10ºC.min até alcançar a 
temperatura final de 550ºC, e mantida por 2 horas. 
Os catalisadores serão analisados através das seguintes técnicas: Análises Químicas, termogravimetria, fisissorção de 
N2, difração de raios-X, Espectroscopia Raman, microscopia de varredura e microscopia de alta resolução. 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

De posse de 
todas as caracterizações, espera-se determinar a estrutura superficial e propriedades eletrônicas dos catalisadores preparados com resíduos sólidos. Informações 
importantes sobre a morfologia das partículas metálicas, o estado de oxidação dos átomos na superfície dos clusters e tipos de sítios presentes nos catalisadores devem 
ser obtidas a partir das caracterizações espectroscópicas. 
	O projeto será executado nas instalações do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora e também no 
Departamento de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora, cuja infraestrutura e os equipamentos disponíveis atendem satisfatoriamente as necessidades de 
execução do projeto. 
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SaúdePROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2019 ESTÁCIO JUIZ DE FORA

PESQUISADOR(A): Juliana Maria Oliveira Souza Reis
Plano de trabalho vinculado ao curso: Nutrição

@: souza.jmo@gmail.com

PROJETO: Avaliação das concentrações de éteres difenílicos polibromados e ftalatos em leite consumido no Brasil.

Cronograma:
Fevereiro 2019 - Levantamento bibliográfico sobre o tema, com destaque ao consumo brasileiro e mundial de leite e às concentrações dos contaminantes neste tipo de 
amostra em diferentes países. 
Março 2019 - Levantamento bibliográfico sobre o tema. Planeja

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A intensa atividade humana, crescimento e desenvolvimento industrial promoveram um aumento na produção de diversos produtos e bens de consumo, 
expondo a saúde humana e o ambiente a uma nova categoria de contaminantes, denominados contaminantes emergentes (MATAMOROS et al., 2012). Eles podem ser 
tanto compostos químicos novos como também compostos que recentemente estão sendo identificados devido ao desenvolvimento de novos métodos de detecção 
analítica (RICHARDSON e TERNES, 2011). A United States Geological Survey (USGS) define os contaminantes emergentes como quaisquer substâncias químicas sintéticas 
ou naturais que não são comumente monitorados no ambiente, mas que possuem a capacidade de contaminar o mesmo, causando riscos à saúde humana e ao 
ecossistema (USGS, 2014). Dentre os contaminantes emergentes, destacam-se os plastificantes (ftalatos, bisfenois), retardantes de chama (éteres de difenilas 
polibromadas), nanopartículas, produtos farmacêuticos, detergentes, praguicidas, e outros compostos químicos de origem industrial que não eram conhecidos ou não 
reconhecidos como contaminantes ambientais, sendo seus efeitos ao ambiente e ao homem relativamente desconhecidos (RICHARDSON e TERNES, 2011; MATAMOROS 
et al., 2012; USEPA, 2014). Os ftalatos são ésteres de ácido ftálico sinteticamente obtidos por esterificação com diferentes alcoóis. Dependendo dos alcoóis empregados, 
moléculas com diferentes propriedades físico-químicas são obtidas e podem ser classificadas em compostos de baixo e de alto peso molecular. Os ftalatos de alto peso 
molecular, como di-isononil ftalato (DINP) e di-isodecil ftalato (DIDP), correspondem a 80% dos ftalatos que são utilizados na Europa, inclusos no Registration, Evaluation, 
Authorization and  Restriction of Chemical substances (REACH) e não são tóxicos para a saúde humana. Já os compostos de baixo peso molecular, como o dibutil ftalato 
(DBP), o benzil-butil ftalato (BBP) e o di-2-etil-hexil ftalato (DEHP) são classificados como perigosos (VENTRICE et al., 2013). Estes compostos são utilizados como 
plastificantes para promover flexibilidade e durabilidade de plásticos como cloreto de polivinil (PVC), podendo ser encontrados em brinquedos, embalagens de alimentos, 
materiais para aplicação médica (bolsas de transfusão sanguínea), roupas fabricadas com material plástico (capas de chuva), materiais de construção, perfumes, esmalte 
para unhas, outros produtos cosméticos (sabonetes, xampu, spray para cabelo), detergentes, óleos lubrificantes e repelentes de insetos (CDC, 2009; US.EPA, 2007). Como 
estes compostos não formam ligações estáveis com o PVC, eles podem sofrer migração do plástico e, então, serem encontrados no ar atmosférico, produtos alimentícios, 
e outros materiais (HEUDORF et al., 2007). Os seres humanos estão constantemente expostos aos ftalatos através da ingestão de água e alimentos contaminados, pela 
inalação e pelo contato dérmico durante toda a sua vida, incluindo o período de desenvolvimento uterino (US.EPA, 2007; HEUDORF et al., 2007). A possibilidade da 
presença destes ftalatos em produtos utilizados diariamente pelo homem é preocupante para a saúde, pois aumenta a probabilidade de exposição. A principal via de 
exposição é a oral, destacando fontes como o leite materno, o leite de vaca, formulações infantis, alimentos contidos em embalagens plásticas, brinquedos de plástico e 
itens de alimentação, como copos, e também alguns dispositivos médicos, como bolsas de transfusão sanguínea e tubos de tratamento das unidades de terapia intensiva 
(US.EPA, 2007). Já os éteres difenílicos polibromados (PBDEs) são compostos classificados como retardantes de chama e pertencentes ao grupo dos halogenados 
(bromados e clorados). São utilizados como medida de segurança na prevenção de incêndios, principalmente em indústrias de eletroeletrônicos, têxtil, automobilística e 
construção civil, em materiais como madeira, plásticos, papéis, utensílios de cozinha, escritório, carpetes e roupas (ANGIONI et al., 2013; GOODMAN et al., 2010; 
PIETROŃ; MAŁAGOCKI, 2017). Os PBDEs são uma classe de hidrocarbonetos bromados, contendo de 2 a 10 átomos de bromo, com estrutura química básica constituída 
de dois anéis aromáticos ligados por um átomo de oxigênio (PIETROŃ; MAŁAGOCKI, 2017). Eles são liberados para o ambiente por meio da abrasão do polímero durante 
seu uso, sendo um processo acelerado por aquecimento. Após a liberação, eles são transportados pela poeira do ar (PIETROŃ; MAŁAGOCKI, 2017). A ingestão de 
alimentos de origem animal, principalmente leite e derivados, peixes, carnes e ovos, constituem importante fonte de exposição pelo homem em razão da elevada 
lipofilicidade destes compostos e tendência a acumulação nos tecidos animais (COVACI; MALARVANNAN, 2016; NI et al., 2013; PIETROŃ; MAŁAGOCKI, 2017). A exposição 
humana aos PBDEs tem sido motivo de grande preocupação, já que há evidências recentes de que esses compostos também causam efeitos deletérios diversos, tais como 
hepatotoxicidade, neurotoxicidade, alterações imunológicas e do sistema endócrino (NI et al., 2013). Devido à existência de inúmeras fontes de exposição a estes 
contaminantes emergentes e os possíveis efeitos tóxicos que podem surgir, principalmente durante a infância, alguns órgãos regulamentadores estabeleceram medidas 
para garantia da segurança (CCS, 2008; CANADÁ, 2010; US.CPSC, 2014). No entanto, a carência de informações no Brasil contribui para a crescente necessidade de 
desenvolver estudos relacionados à exposição humana aos ftalatos e PBDES pela alimentação. Objetivos: (i) Avaliação da presença de Ftalatos e PBDEs em amostras de 
leite em diferentes embalagens, obtidas do mercado consumidor e de produtores rurais, através da quantificação desses compostos empregando cromatografia gasosa 
acoplada a espectrometria de massas (GC-MS). (ii) Determinação da ingestão diária estimada (IDE) destes compostos pela população, considerando as concentrações 
encontradas no alimento analisado. Metodologia, descrição das etapas, resultados esperados e viabilidade técnica e econômica: Este trabalho terá como pesquisadora 
responsável a profa. Dra. Juliana Maria Oliveira Souza Reis, sendo que relatórios sobre o desenvolvimento das atividades propostas serão elaborados mensalmente. Para o 
início das atividades propostas, será realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema, com destaque ao consumo brasileiro e mundial de leite e às concentrações 
dos contaminantes neste tipo de amostra em diferentes países. As amostras de leite serão obtidas do mercado consumidor e de produtores rurais na região da cidade de 
Juiz de Fora (MG) no período de março a agosto de 2019, totalizando 50 amostras. Elas serão separadas em grupos de acordo com o tipo, a origem, a embalagem e serão 
armazenadas adequadamente para garantir estabilidade até o momento da realização das análises. As análises serão realizadas dentro do período de abril a outubro de 
2019, em parceria com o laboratório em que a pesquisadora realizou doutorado e pós doutorado: Toxicologia Analítica e de Sistemas, Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (FCFRP-USP), coordenado pelo prof. Dr. Fernando Barbosa Junior. A metodologia para a determinação de 
PBDEs em amostras de leite será realizada conforme descrito no estudo de Souza e colaboradores (Submetido para publicação, 2018). Já os procedimentos experimentais 
para determinação de ftalatos nestas amostras serão baseados na metodologia proposta por Lin e colaboradores (2015). Após a obtenção dos dados, os mesmos serão 
tabelados e submetidos à avaliação estatística para discussão. Os resultados obtidos serão submetidos, no 2º semestre de 2019, ao Seminário de Pesquisa da Estácio e 
serão enviados para apreciação em revistas com renomado cunho científico e elevado fator de impacto. Adicionalmente, palestras relacionadas ao tema serão 
ministradas no campus Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. Vale destacar que a presente proposta de pesquisa também será submetida à avaliação de órgãos de 
fomento, como Capes, Fapemig e CNPq, para obtenção de auxílio para o seu desenvolvimento. Por fim, o relatório final de todas as atividades será elaborado e enviado 
em janeiro de 2020. Os resultados do presente estudo contribuirão para conhecer a IDE destes contaminantes pela população brasileira e para auxiliar a elaboração de 
medidas preventivas e ações de proteção à saúde humana e ambiental, de forma a reduzir os riscos de exposição a estes contaminantes emergentes no Brasil. Em se 
tratando da viabilidade técnica e econômica para realização desta pesquisa, os principais gastos estarão relacionados à obtenção das amostras de leite (compra/coleta e 
armazenamento) e às viagens para Ribeirão Preto (SP) para realização da parte experimental. 
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
     
Uma clínica de graduação odontológica possui o objetivo de oferecer um contato direto dos alunos com a população, na intenção de oferecer um 
atendimento dentro das condições financeiras dos pacientes. Essa relação permite que o aluno associe o conteúdo teórico adquirido em sala de aula, com o conteúdo 
prático disponibilizado em laboratórios durante os atendimentos. Sendo assim, os alunos devem unir os conteúdos e as técnicas adquiridos separadamente com o 
objetivo de executar um tratamento de qualidade para o paciente (CASTRO, SILVA, 2008).
A avaliação dos serviços de saúde é essencial para a sua gestão. Assim, todos 
os envolvidos nesse sistema podem de fato se interar sobre as reais necessidades dos usuários desses serviços e buscar de modo contínuo melhorias nos trabalhos com o 
intuito de satisfazer os mesmos (MIALHE et al.,2008), visando possíveis melhorias nas deficiências existentes (D’AVILA et al., 2010).
Um método muito eficaz para fazer 
avaliações sobre os serviços de saúde são através de pesquisas, e seus resultados encontrados devem ser encaminhados aos gestores para que as possíveis limitações 
encontradas sejam solucionadas da melhor forma possível, e os pontos positivos devem ser divulgados buscando incentivar docentes e discentes (TIEDMANN et al., 
2005).
A satisfação do paciente é fundamental e determinante quando o assunto é qualidade do atendimento nos serviços de saúde (LEMME et al., 1991; 
MASCARENHAS, 2001; NOBRE et al., 2005; VAITSMAN e ANDRADE, 2005) e através dela podemos obter dados sobre expectativa destes e buscam-se soluções para 
aprimorar cada vez mais do serviço oferecido (KRESS, 1998; MASCARENHAS, 2001; NOBRE et al., 2005), por isso se é dada tanta importância e devemos estar sempre 
muitos atentos a ela.
Pelo fato de a satisfação ser multifatorial e dependente de aspectos subjetivos que ultrapassam o tratamento odontológico em si, o vínculo entre o 
cirurgião dentista e o paciente precisa ser favorável (VOMERO, 2000). É necessário criar uma relação amigável com o paciente para haja um retorno em credibilidade e 
confiança no trabalho em que o profissional irá realizar (NOBRE et al., 2005; ROCHA, 2006; ROBLES et al., 2008), sendo ele um tratamento a curto ou longo 
prazo.
Satisfação e expectativa são conceitos que estão constantemente relacionados, principalmente quando o assunto é saúde bucal, fazendo com que os pacientes 
tenham uma percepção do serviço que lhe será oferecido. Eles diferenciam antecipadamente os tipos de desempenho dos serviços prestados e criam uma zona de 
tolerância, entre aquilo que desejam e o seria mais adequado. Quando o resultado é superior ou inferior a essa zona de tolerância, o paciente se manifesta satisfeito ou 
insatisfeito (ESPERIDIÃO e TRADE, 2005). Atingir as expectativas de um paciente é torna-lo satisfeito com o tratamento, assim aumentando a confiança do mesmo no 
cirurgião dentista, estreitando o laço entre eles. Mas é bom que o paciente esteja sempre ciente de que muita das vezes o resultado que ele espera não será obtido por 
diversos motivos, evitando com que ele crie uma expectativa e se frustre logo em seguida.
É importante conhecer a visão dos pacientes no que se refere à qualidade do 
serviço para desenvolver ações e melhorias, tanto por parte do gestor, na busca de melhorar suas estratégias e ações, como por parte dos próprios professores e alunos, 
que, sabendo do ponto de vista dos pacientes sobre a qualidade do atendimento, estarão mais preparados para atender suas expectativas (MIALHE  et al., 2008) unindo 
teoria e prática, na busca de promover um aprendizado mais humanizado (POMPEU et al., 2012).
Para obtermos a satisfação do paciente, além de contarmos com a mão 
de obra de profissionais qualificados e da infraestrutura didática e operacional da clínica, é necessário que o cirurgião dentista se disponibilize a escutar o paciente e 
mostre respeito diante das expectativas, emoções e anseios para lidar com sentimentos como traumas e medos considerando o paciente como um todo e não somente 
uma boca (VOMERO, 2000). Além de visar à formação de profissionais qualificados abrindo portas para mercado de trabalho, as universidades também atuam como 
prestadora de serviços à população oferecendo tratamentos em valores acessíveis ou até mesmo totalmente gratuito (BRANDINI et al., 2008).
Estudos sobre satisfação 
daqueles que recebem o tratamento são de muita importância, por contribuir na detecção de pontos negativos com pretensões de melhora-los com base nas informações 
adquiridas (MIALHE et al., 2008). No que se refere à melhoria do acesso da população à saúde bucal de forma gratuita, as faculdades que possuem o curso de odontologia 
ganham um destaque especial (MIALHE et al., 2008).
Sendo assim, o objetivo do presente estudo será avaliar o grau de satisfação dos pacientes adultos que receberam 
atendimento odontológico nas clínicas integradas da faculdade Estácio de Sá Juiz de Fora.

OBJETIVO

Avaliar o grau de satisfação dos pacientes adultos que receberam 
atendimento odontológico nas clínicas integradas da faculdade Estácio Juiz de Fora.

METODOLOGIA

Será realizado um estudo descritivo, quantitativo, transversal no 
curso de odontologia da faculdade Estácio de Sá, localizada na cidade de Juiz de Fora, zona da mata mineira, Minas Gerais, Brasil, no período de fevereiro de 2019 a 
janeiro de 2020.
A população entrevistada será constituída por 100 usuários inscritos nas clínicas de graduação, de ambos os gêneros, maiores de 18 anos, e que tenha 
concluído pelo menos um tratamento. Será considerado um tratamento completo: Raspagem supragengival ou subgengival de 20 ou mais elementos dentários, 
restauração de 5 ou mais elementos dentários, exodontia, confecção de prótese fixa e removível total ou parcial, tratamento endodôntico. Utilizaremos como critério de 
exclusão pacientes com idade inferior a 18 anos, pequena quantidade de consultas, pacientes portadores de deficiência cognitiva, e os que não se recusarem participar da 
pesquisa ou não assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).
Os dados serão coletados a partir de uma entrevista padronizada, semiestruturada, 
utilizando-se um formulário padrão, aplicado a todos os entrevistados por um único pesquisador, aluno de graduação de odontologia. 
O instrumento que será utilizado 
foi elaborado a e validado no curso de doutorado em Odontologia da Universidade de Pernambuco. Durante o estudo foi desenvolvido o questionário de avaliação a 
qualidade dos serviços de saúde bucal (QASSaB) (FERNANDES, 2002), o qual utilizou uma amostra composta por pacientes que recebiam serviços oferecidos por um curso 
de Odontologia de uma universidade privada, pelo setor odontológico de um Centro de Saúde, e por uma Unidade Básica de Saúde, todos no estado do Rio Grande do 
Norte (FERNANDES, 2002). 
O QASSaB foi elaborado e validado de acordo com o modelo de avaliação da qualidade proposto por Donabedian (DONABEDIAN, 1990). A 
validação do instrumento foi composta por duas fases: a geração do instrumento, o qual foi construído com base na literatura existente, e o processo de validação, 
propriamente dita, subdividido em validação de face, com a colaboração de pesquisadores na área, e a validação de conteúdo, comparando-se usuários da rede pública e 
da privada. O instrumento foi apurado a partir dos métodos aditivo e dicotomizado. As manifestações das respostas com relação à qualidade variaram de excelente a 
péssimo, sendo os intervalos considerados como regulares. Foram realizadas perguntas (P) considerando as seguintes dimensões de qualidade: a) relações humanas, com 
relação ao tratamento e confiança conferidos pelo dentista e por outros profissionais (P1, P2 e P3); b) eficácia, referente ao incômodo após o tratamento (P4); c) 
acessibilidade, obtenção de uma vaga (P5) e o tempo de espera para o atendimento (P6); d) qualidade técnico-científica, atualização dos equipamentos odontológicos 
(P7); e) ambiente físico, limpeza das salas de espera e dos banheiros (P8 e P9); f) aceitabilidade, referente à explicação do tratamento ao paciente (P10); g) resolutividade, 
satisfação com a aparência (P11) e com o tratamento realizado (P12) (FERNANDES, 2002).

RESULTADOS ESPERADOS

Com a realização deste estudo, espera-se 
conseguir apurar o nível de satisfação dos usuários que recebem tratamento odontológico nas clínicas integradas do curso de odontologia na faculdade Estácio Juiz de 
Fora, e com isso colaborar com a instituição apontando possíveis falhas buscando corrigi-las para assim oferecermos o melhor tratamento possível aos que 
buscarem.

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA

A pesquisa será custeada pela pesquisadora responsável.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A denominada Quarta Revolução Industrial é baseada no desenvolvimento do mundo virtual e da capacidade de agrupamento de pessoas à distância, 
mudando a forma com que o ser humano enxerga o mundo em sua volta, causando uma verdadeira fusão entre o digital, o físico e o biológico com uma velocidade, 
amplitude e profundidade nunca antes vistas (SCHWAB, 2016).
Desta nova realidade nasceu um verdadeiro cisma entre o comércio mundial e a regulamentação estatal, 
principalmente quando o Fórum Econômico Mundial anteviu os efeitos econômicos de vários novos institutos, que já alteram e alterarão a própria noção de produto, de 
serviço e de troca.
Quando se fala em economia compartilhada ou inovação disruptiva, observa-se a criação de verdadeiras nuvens de demandas e ofertas de serviços, 
ainda alheios (no Brasil e em muitos países) à regulamentação estatal, como são os casos do UBER e do AIRBNB, baseados no crowdsourcing  e que os teóricos 
denominam de uberização .
A uberização cria, de forma virtual, um ambiente propício ao oferecimento de demandas e ofertas, normalmente a partir de aplicativos, 
onde as empresas transnacionais que oferecem o serviço de intermediação não mais carecem de instalações físicas ou mesmo de ativos, o que diminui seus custos dentro 
do conceito de nuvem, deslocando o contrato diretamente para o mercado de consumo com avaliação instantânea e retirando do Estado o controle das relações 
contratuais.
A partir desta nova realidade, o Estado passou a tentar regulamentar estas novas relações, mas as dificuldades se mostram atrozes, no momento em que a 
rapidez das evoluções tecnológicas impedem a existência de uma legislação atualizada.
Observada a realidade a partir deste prisma, o presente trabalho se propõe a 
estudar os projetos legislativos em trâmite no Congresso Nacional Brasileiro que tratem dos contratos de economia compartilhada para entender qual a forma de 
fiscalização que se quer impingir aos institutos no período de 2018 a 2020.
OBJETIVOS: O objetivo geral da presente pesquisa é descobrir quais os esforços  do legislativo 
brasileiro para regulamentar os contratos de uberização (economia compartilhada) no período de 2018 a 2020. Os objetivos específicos serão: a) Conceituar economia 
compartilhada; b) Mapear os projetos legislativos que tentam regular a economia compartilhada no período de 2018 a 2020; c) Numerar as sessões legislativas e 
discussões; d) Avaliar, a partir daTeoria do Agir Comunicativo de Habermas, os argumentos pró e contra a regulamentação  dos contratos de uberização no Congresso 
Nacional Brasileiro.
METODOLOGIA: A metodologia será a pesquisa bibliográfica e legal, com análise do discurso a partir de Teoria do Agir Comunicativo de Habermas em 
sua versão de aproximação do direito da prática (HABERMAS, 2003, p. 129). O estudo será iniciado com a pesquisa dos projetos que tratam de Uberização no Brasil no 
período de 2018 a 2020, passando para o levantamento das pautas das discussões no Congresso Nacional e a análise do argumentos utilizados a partir da Teoria do Agir 
Comunicativo, onde se espera encontrar um desenho de como o legislativo federal brasileiro tem tratado a questão das novas tecnologias. A viabilidade técnica e 
econômica existe, uma vez que todos os dados estão disponíveis na rede (internet) no site da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além do que, os discentes 
selecionados serão voluntários.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
Atualmente, com o crescimento da demanda energética, os profissionais da área necessitam de métodos eficientes para reduzir ruidos em séries 
temporais. Diversas técnicas têm sido usadas a fim de visualizar a tendência de uma curva. Utilizando por exemplo no uso de sistemas de predição e análise de decisão, 
que tem sido cada vez mais frequentes nessa área. Uma das técnicas de aprendizado de máquinas, comumente usada na predição de séries temporais, é o uso de redes 
neurais artificiais (RNA). Que segundo Haykin (2004) se baseiam no funcionamento biológico e de aprendizagem do cérebro humano. As quais foram apresentadas pela 
primeira vez em 1943 pelo neurofisiologista McCulloch, e pelo matemático Walter Pitts (McCulloch W. e Pitts W (1943)). O modelo de Pitts e McCulloch era constituído de 
apenas uma saída e uma função de entrada, calculada através da soma ponderada de diversos valores aplicada a uma função tranferência. Esse modelo assemelha-se 
com o neurônio humano, onde sinais são recebidos pelo mesmo com intensidades diferentes, provocando uma determinada reação por parte da célula 
nervosa.
OBJETIVOS
Este projeto de pesquisa se destina a utilização de redes neurais para a previsão desenvolvimento de um filtro neural de sinais. Os objetivos 
específicos são:
•
Estabelecimento da base para execução de pesquisas posteriores.
•
Estabelecimento de rotinas e metodologias para a criação e ajustes de redes 
neurais artificiais.
•
Análise de sinais desenvolvidos e simulados, para treinamento de redes neurais artificiais.
•
Verificação da validade dos resultados 
obtidos.
•
Desenvolvimento de trabalhos e artigos sobre a pesquisa desenvolvida.
METODOLOGIA
Revisão bibliográfica: A revisão bibliográfica será realizada 
constantemente, durante a execução das atividades, Este ponto tem como objetivo acompanhar o estado da arte na área de redes neurais e produção energética em 
nosso estado.

Preparação inicial; instalação de softwares e preparo das estruturas.
Para a realização da pesquisa será necessário computadores com os programas 
necessários, sendo eles:
EVA: um programa de análise e treinamento de redes neurais artificiais, desenvolvido pelo autor do projeto(gratuito)
Estes programas estarão 
em computadores já disponibilizados para a execução da pesquisa.

Aprendizagem sobre o uso dos softwares necessários.
O aluno de iniciação científica deverá 
aprender a utilizar os programas necessários, se o mesmo não tiver experiência, vídeo aulas e apostilas serão disponibilizadas para uso do aluno. Assim como o orientador 
estará disponível para esclarecer qualquer dúvida.

Análise de series temporais.
Sinais ruidosos serão produzidos artificialmente ou extraidos da literatura, serão 
utilizados para alimentar o programa, e pela análise estatística verificar a possibilidade de utilização do filtro.

Análise de previsibilidade
Os resultados obtidos serão 
testados, dentro do prazo de execução do projeto os resultados obtidos poderão ser confrontados com os dados reais, verificando a precisão do método.

Elaboração de 
relatórios de conclusão, congressos e periódicos.
Por fim o aluno desenvolverá o relatório de conclusão para finalização do projeto, assim como escreverá trabalhos para 
congressos e periódicos, com a finalidade de divulgar os resultados obtidos para o meio acadêmico.

RESULTADOS ESPERADOS
Desenvolver um método capaz de 
reduzir ruidos em sinais e séries temporais, com uma capacidade superior a qualquer método já desenvolvido.

VIABILIDADE TÉCNICA-ECONÔMICA
Todos os 
softwares,equipamentos e alunos já estão dispostos para o início do projeto, levando a um custo adicional mínimo, devido as bases já estarem disponíveis e 
implementadas.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO:A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa e limitante, na qual o coração é incapaz de bombear sangue de forma a atender às 
necessidades metabólicas tissulares, ou pode fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento. Essa síndrome é causada por alterações estruturais ou funcionais 
cardíacas e caracteriza-se por sinais e sintomas típicos, que resultam da redução no débito cardíaco e/ou das elevadas pressões de enchimento no repouso ou no 
esforço.(BRAUWALD, 2015).No mundo , cerca de 26 milhões de adultos sofrem de IC, com projeções indicando  que a prevalência  aumentará em 25% até 2030 
(MAZUREK; JESSUP, 2015 ). Segundo a diretriz europeia , nos países desenvolvidos, a IC é responsável por 1-4% de todas as hospitalizações, sendo a primeira causa de 
internamentos na Europa e nos Estados Unidos da América (EUA) dos indivíduos com mais de 65 anos. Na Europa, a mortalidade intra-hospitalar por IC é cerca de 7-9%, 
sendo atualmente superior à do infarto agudo do miocárdio (IAM). (PONIKOWSKI. et al., 2016 ).           A IC pode ser causada por diversas etiologias, ou seja, condições que 
levam a disfunção cardíaca como: Isquêmica ocasionada pela doença arterial coronariana (DAC), hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM), valvopatias, 
cardiopatias congênitas, doença de Chagas, etilismo, entre outras (CORRÊA. et al., 2016). De acordo com o 1º Registro Brasileiro de IC, as etiologias isquêmica e 
hipertensiva foram predominantes na população estudada, acometendo 30,1% e 20,3% dos pacientes, respectivamente. Em torno de 11% dos pacientes tinham o 
diagnóstico de doença de Chagas. Sendo 34 % possuía DM e 36,7% dislipidemia (DLP) (ALBUQUERQUE. et al., 2015 ). De acordo com publicações internacionais, o perfil 
clínico da IC crônica envolve indivíduos idosos portadores de etiologias diversas com alta frequência de comorbidades associadas.( TRIPOSKIADIS.et al.,2016). 
OBJETIVOS
Objetivo geral: Conhecer as comorbidades presentes entre portadores de IC crônica em ambulatório especializado referência do Estado de 
Pernambuco.
Objetivos específicos: a) Identificar a prevalência das comorbidades diabetes mellitus, dislipidemia, síndrome metabólica, disfunção tireoidiana e anemia 
nos portadores de IC; b) Descrever o perfil socioeconômico e clínico dos portadores de IC; c) Identificar perfil laboratorial avaliando: hemograma, hemoglobina glicada, 
concentração glicêmica de jejum, colesterol total e frações, triglicerídeos, TSH, T4, ferro sérico e saturação de transferrina; d) Verificar a frequência dos principais 
fármacos utilizados nos portadores de IC ; 
e) Comparar a prevalência das comorbidades entre as etiologias:  IC Chagásica x IC Não chagásica; f) Verificar associação entre 
presença de comorbidades e gravidade clínica (através da CF e  fração de ejeção do ventrículo esquerdo) e laboratorial. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 
epidemiológico, de corte transversal com abordagem exploratória e observacional, na qual será selecionada uma amostra por conveniência de pacientes ambulatoriais 
em uma unidade de referência de IC. Este tipo de estudo, as avaliações são realizadas em um único momento, fornece informações sobre a prevalência, ou seja, a 
proporção sobre determinada doença e/ou condição clínica em um determinado período de tempo, assim como suas variáveis, associações e padrões de distribuição 
(HULLEY, 2015 ). Será realizado no Ambulatório de Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca do Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco PROCAPE/UPE na cidade do 
Recife-PE. O ambulatório de IC foi criado a partir do ambulatório de doença de Chagas em 2001, devido a demanda de pacientes portadores de IC que procuravam o 
ambulatório e não eram portadores de doença de Chagas mantendo a proposta de atenção integral no cuidado. O Ambulatório de doença de Chagas foi fundado em 
1987, sendo o centro de referência no Estado de Pernambuco para diagnóstico clínico e tratamento da DC (Secretaria Estadual de Saúde/Secretaria de Ciência e 
Tecnologia, portaria: 20 de abril de 2012) com proposta de atenção integral ao portador da doença de Chagas e IC. A Unidade ambulatorial de IC possui 800 pacientes 
cadastrados e acompanhados no serviço, dispõe de equipe multidisciplinar: médicos, enfermeiros, psicóloga, nutricionista, assistente social, terapeuta ocupacionais e 
voluntários que fazem parte da Associação dos portadores de Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca. O número médio de atendimento de IC é de 50 pacientes por 
semana. Em relação ao exames laboratorial, a rotina é realizada no Laboratório de Análise Clínica do PROCAPE-UPE. Critérios de inclusão:
Serão incluídos todos os 
pacientes com diagnóstico de Insuficiência Cardíaca  consecutivos que se apresentarem no ambulatório para consulta acima de 18 anos, independente de sexo e 
restrições motoras, e que aceitarem a participação no estudo. Critérios de exclusão: Pacientes de distúrbios mentais graves; Pacientes com limitações de mobilidade que 
impossibilite a realização da entrevista e coleta. Tamanho da amostra:  A amostra será do tipo não probabilístico por conveniência. A coleta dos dados será realizada em 
pacientes ambulatoriais consecutivos com insuficiência cardíaca no período de coleta do estudo. Coleta, período e análise dos dados:   O estudo faz parte de um sub 
projeto iniciado em 2018, intitulado:“ Perfil metabólico dos portadores de Insuficiência Cardíaca acompanhados em ambulatório de referência no estado de 
Pernambuco”, com número de parecer: 2.592.620 e CAAE: 82589418.9.0000.5192. A coleta de dados deste estudo atual será iniciada após aprovação no Comitê de Ética 
para Pesquisa em Seres Humanos no período de Fevereiro à Setembro de 2019. O Instrumento de coleta e o banco de dados seguiram o mesmo formato do estudo inicial 
armazenados em planilhas do software Office Excel 2013 (Microsoft), que comporão um único banco de dados com todas as variáveis dependentes e independentes. 
Posteriormente a coleta de dados, serão analisados através de Software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 21.0 (IBM Corporation). 
Instrumento de coleta :será utilizado para coleta de dados um instrumento socioeconômico, demográfico e clínico próprio com as seguintes variáveis: sexo, idade, estado 
civil, etnia, renda (em salários mínimos), religião, escolaridade, dados antropométricos como peso, altura, índice de massa corpórea, circunferência abdominal, relação 
cintura/quadril, morbidades (hipotireoidismo, insuficiência renal, diabetes mellitus, dislipidemia, acidente encefálico, etilismo, obesidade, arritmia cardíaca), etiologia, 
estágio da IC conforme a Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca  classe funcional, medicações em uso, exames laboratoriais solicitados na rotina como: hemograma, 
hemoglobina glicada, glicemia em jejum, colesterol total, LDL, HDL, Triglicerídeos, hormônios tireoidianos ( TSH, T4 livre), ionograma, ureia ,creatinina, ferro sérico e 
saturação de transferrina. Coleta de sangue : a coleta das amostras de sangue será realizada em veia antecubital do membro superior de todos os participantes através de 
venopunção após 20 minutos de repouso e jejum de 12 horas. O sangue periférico será coletado em dois tubos de 3 mL: um deles sem anticoagulante e o outro contendo 
Ethylenediaminetetra acetic acid (EDTA). Em seguida, serão submetidos à centrifugação para o processamento das análises no laboratório do PROCAPE-UPE. Aspectos 
éticos: Esta pesquisa obedecerá aos preceitos éticos da Resolução n° 466 de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da saúde, referente a estudos com seres 
humanos, onde serão garantidos aos participantes os princípios éticos da autonomia, beneficência, não-maleficência, justiça e equidade. A decisão dos voluntários de 
querer ou não participar da pesquisa será respeitada. Sendo assegurada a privacidade e confidencialidade dos dados obtidos, contando com a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de todos os participantes. A pesquisa será iniciada após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Complexo Hospitalar 
HUOC/PROCAPE. RESULTADOS ESPERADOS: A avaliação das comorbidades na IC servirá para traçarmos uma análise do perfil das  comorbidades na IC e identificar a real 
gravidade da patologia no nosso meio com as alterações metabólicas e estruturais entre os  pacientes acompanhados no ambulatório de referência estado de 
Pernambuco. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O estudo ocorrerá no ambulatório de referência do estado de Pernambuco com equipe multidisciplinar especializada 
e os exames serão realizados no laboratório de análise clínica do PROCAPE. A docente pesquisadora do Centro Universitário Estácio do Recife vinculada ao Curso de 
Enfermagem, Mestre e Doutoranda em Ciências da Saúde atua como enfermeira no Ambulatório de Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca. A pesquisa contará com a 
participação interdisciplinar (enfermeiros, cardiologistas, endocrinologista, hematologista e biomédico – Mestres/ Doutores e acadêmicos de enfermagem e medicina) e 
interinstitucional (ESTÁCIO / PROCAPE / UPE ). 
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Descrição do Plano de Trabalho
A Sociedade Internacional de Linfologia reconhece a terapia complexa descongestiva (TCD) como o padrão ouro para o tratamento de linfedemas[10]. Durante o 
tratamento, uma das grandes preocupações com o paciente portador de linfedema é a ocorrência de infecções oportunistas e de repetição. Infecções essas que lesam 
adicionalmente o sistema linfático, reduzindo ainda mais a capacidade de transporte e captação da linfa (o que promove a progressão do linfedema).10 
	 Nesse contexto 
clínico, a TCD soma à drenagem linfática manual, enfaixamento compressivo e o autocuidado e é aplicada nos pacientes durante 10 semanas por uma equipe 
especializada na técnica, a qual faz também o uso de material de baixo custo para os enfaixamentos e higienização e, ainda, orienta o paciente quanto à manutenção do 
tratamento.
A TCD tem sido foco de um estudo pioneiro na área promovido pelo Serviço de Referência Nacional em Filarioses (SRNF), lotado no Instituto Aggeu 
Magalhães (IAM – FIOCRUZ – PE). Ao utilizar material alternativo para o tratamento experimental desses pacientes, os resultados apontaram para uma redução 
significativa do linfedema11.  
Neste sentido, investigar a eficácia terapêutica da TCD, no âmbito celular e molecular no portador de linfedema de membro inferior, é 
imprescindível para sua aplicabilidade no Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que se trata de uma técnica manual, de baixo custo, exequível e que é utilizada com 
ampla participação do portador da morbidade, embora não explorada no que versa as redes de atenção à saúde.
Por fim, essa proposta de pesquisa se alinha ao que 
preconiza a Organização Mundial de Saúde (OMS), quanto ao conhecimento imunológico e molecular do linfedema, através de estudo mais aprofundado sobre o manejo 
desta patologia12.
3.1 OBJETIVO GERAL
	Explorar, bioquímica e imunologicamente, os efeitos da Terapia Complexa Descongestiva aplicada em pacientes com linfedema 
atendidos pelo Serviço de Referência Nacional em Filarioses (SRNF- IAM-Fiocruz-PE).

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1 Verificar a eficácia da TCD em pacientes 
atendidos no SRNF- IAM-Fiocruz-PE, mediante perimetria.
3.2.3 Realizar hemograma completo e análise bioquímica de mediadores lipídicos da inflamação e hormônios 
relacionados ao estresse nos pacientes submetidos à TCD;
3.2.4 Examinar o perfil de resposta imunológica celular e humoral dos pacientes submetidos à TCD.

4 
METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO;
4.1 LOCAL DO ESTUDO
	A pesquisa será realizada no Ambulatório e Laboratório do SRNF/IAM/ Fiocruz-PE, localizado na Região 
Nordeste do Brasil, Estado de Pernambuco. O SRNF é responsável por desenvolver pesquisas, serviço, formação de recursos humanos e presta consultorias para órgãos e 
governo no âmbito nacional e internacional, por sua expertise e experiência com o manejo da FL e Linfedema.

4.2 PACIENTES, ANÁLISE AMOSTRAL E COMITÊ DE 
ÉTICA
	A população analisada será composta por pacientes com linfedema cadastrados no SRNF do IAM/Fiocruz-PE. A amostra será composta por amostra de 
conveniência, com estimativa para 50 pacientes.

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
	Serão incluídos nesse estudo pacientes cadastrados no SRNF, de ambos os sexos e idade 
entre 18 e 55 anos, que apresentem linfedema localizado na perna uni ou bilateralmente, classificados a partir de estágio II até o estágio V, segundo Dreyer [13]. 

4.4 
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
	Serão excluídos da pesquisa pacientes com linfedema acima do joelho (coxa), pacientes que estiverem realizando outro tipo de tratamento 
para a redução do linfedema ou que tenham realizado fisioterapia para linfedema nos três meses anteriores. 
Não serão considerados pacientes que apresentarem 
tromboflebite; que tiverem contraindicações para drenagem linfática manual (neoplasias ativas no local da drenagem, trombose venosa profunda na fase aguda, 
insuficiências cardíaca, hepática e renal descompensada e hipertensão arterial não controlada); pacientes que tiverem contraindicações para enfaixamento compressivo 
(arteriopatias significativas nos seus membros inferiores e degeneração neoplásica do linfedema); que apresentarem patologias que possam comprometer a sensibilidade 
e o funcionamento do sistema muscular.

4.5 APLICAÇÃO DA TERAPIA COMPLEXA DESCONGESTIVA EM PACIENTES COM LINFEDEMA
 Serão dois grupos, Grupo 
Intervenção (GI) e o Controle (GC). O protocolo terá duração de 10 semanas, com ambos os grupos. O GI receberá a Terapia Complexa Descongestiva (TCD) em 10 
semanas, com frequência de duas vezes por semana, totalizando 20 sessões. O grupo será atendido todas as segundas e quintas-feiras da semana, e cada sessão com 
duração de 50 minutos.  
A TCD será aplicada de acordo com suas devidas etapas: drenagem linfática manual, enfaixamento compressivo funcional e orientações de 
cuidado e higiene para os pacientes.

4.5.1 Drenagem linfática manual
Trata-se de uma técnica de mobilização da linfa no espaço intersticial que visa direcioná-la para 
absorção pelo sistema linfático [14].

4.5.2 Enfaixamento compressivo funcional
Diz respeito a uma técnica aplicada para auxiliar o rompimento das fibroses para 
facilitar sua absorção pelo sistema linfático [16-18]. 

4.5.3 Cuidados e higiene dos membros
As orientações de autocuidado, abrangendo a higiene dos membros e os 
cuidados para evitar lesões e infecções serão dadas a partir da cartilha de orientação ofertada pelo próprio SRNF. .

4.5.4 Grupo controle
O GC será avaliado no início da 
pesquisa, utilizando-se os mesmos instrumentos e procedimentos do GI. Receberão uma palestra informativa, abordando o linfedema e o autocuidado. 

4.6 DOSAGEM 
DE CITOCINAS DE SANGUE PERIFÉRICO HUMANO
A dosagem de citocinas Th1 e Th2 presente no sangue periférico coletado será determinada através da técnica de 
Cytometric Bead Array System (CBA). A CBA será utilizada para a mensuração quantitativa das citocinas TNF-α, IFN-γ, IL-2, IL-6, IL-4, IL-10 e IL-17, conforme recomendado 
pelo fabricante em amostras de sangue periférico humano dos pacientes submetidos a Terapia Complexa Descongestiva, antes e após o procedimento. 

4.11 
EXPERIMENTO DE LIBERAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO
Amostras de sangue periférico humano (PBMCs) serão utilizadas para investigar a liberação de nitrito. Os sangues dos 
pacientes serão coletados antes e após o término da Terapia Complexa Descongestiva e subsequentemente submetidos a testes colorimétricos de Griess [29]. A 
concentração de óxido nítrico será estimada pela curva padrão (3,12-100 μmol/mL).


4.12 HEMOGRAMA COMPLETO E ANÁLISE DE ENZIMAS HEPÁTICAS E 
HORMÔNIOS
	O sangue coletado antes e após a aplicação da TCD será enviado para um laboratório especializado a fim de analisar seu hemograma completo e de 
verificar seus mediadores lipídicos (como tromboxanos, prostaglandinas e leucotrienos). 


4.14 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os dados serão analisados por testes não 
paramétricos. Para análise das diferenças entre grupos, será utilizado o teste Mann-Whitney. Todos os resultados serão expressos pela média dos valores dos grupos 

ão e serão analisados considerando o valor de p < 0,05 como estatisticamente significante.

5 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

Esta pesquisa tem 
caráter exploratório, pois a literatura não descreve quais reações podemos esperar do ponto de vista celular após a TCD. Por tratar-se de pesquisa de cunho inédito, as 
informações descritas aqui servirão de base para eventuais correlações desta terapia com a melhora do quadro clinico geral de pacientes com linfedema. 
Em âmbito 
imunológico, as citosinas apresentam características próprias e sinalizam marcação importante do ponto de vista inflamatório, mediante os resultados encontrados de 
diminuição de crises infecciosas, bem como redução do volume dos membros, é possível esperar redução das reações de cadeia inflamatória e de melhora e estímulo das 
reações de reparo tecidual, identificando assim, alterações no quadro imunológico e bioquímico. 
   
	Nosso planejamento está em consonância com a estratégia de 
tratamento da morbidade filarial proposto recentemente por especialistas do mundo inteiro. Esse plano encoraja claramente a investigação celular e molecular de 
técnicas eficazes, como a Terapia Complexa Descongestiva, que visem minimizar o sofrimento dos portadores de linfedema de membro inferior possibilitando a esses 
indivíduos uma melhora na qualidade de vida nos aspectos de inserção social e econômica, bem como ampliar o conhecimento sobre terapias físicas e sua relação com o 
sistema imunológico. Incentivando a sua integração ao serviço de saúde pública (SUS) em nosso país.
É fundamental salientar que a Fiocruz, em especial o Instituto de 
Pesquisas Aggeu Magalhães, dará uma expressiva contrapartida na execução do projeto, com a injeção de recursos de projetos específicos, infraestrutura, pessoal 
altamente qualificado e verbas adicionais das instituições envolvidas. 
Além disso, o Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães apresenta como contrapartida institucional os 
insumos, após aprovação do Projeto no plano de incentivo á pesquisa da FACEPE.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO 
Fitocosmético pode ser definido como o cosmético que contém ativo natural, de origem vegetal, seja um extrato, óleo ou óleo essencial, cuja ação define 
a atividade do produto. Um fitocosmético deve passar por todas as etapas de pesquisa: proposição, criação e desenvolvimento, incluindo os testes de estabilidade, para 
assegurar a atividade durante toda sua vida útil. Os extratos vegetais, em função de sua rica composição e propriedades medicinais têm tido grande interesse na área 
cosmética.
	Diversas plantas são utilizadas para vários fins terapêuticos, entre eles tem as de atividades antifúngicas, que são de grande necessidade da população 
brasileira. A Cataranthus roseus é da família Apocynaceae, popularmente chamada de Vinca, vinca-de-gato ou boa-noite. Segundo Santos et al. (2009), foram detectados 
compostos metabólicos secundários (alcalóides indol monoterpenóide - vinblastina e vincristina), em várias partes da planta, sendo usados na produção de medicamentos 
farmacêuticos, com efeito, antitumoral. Mas, Khalil (2012) investigou a atividade antimicrobiana do extrato etanólico das folhas de Cataranthus roseus contra alguns 
microrganismos patogênicos humanos (Staphylococcus aureus Escherichia coli) bem como em fungos patogênicos (Candida albicans). Como resultados, todos os extratos 
testados demonstraram ter uma forte atividade antimicrobiana contra todos esses organismos submetidos ao teste. 
	Então, diante da inexistência de um produto 
fitocosméticos com propriedades antifúngicas no mercado, o projeto em questão desenvolverá algo inédito e inovador na área cosmética.

OBJETIVOS 
Objetivo Geral: 


Desenvolver fitocosméticos antifúngicos em formas de creme, loção e gel a base do extrato vegetal da Catharanthus roseus;

Objetivos específicos: 
- Obter e 
caracterizar o material vegetal e os extratos vegetais; 
- Realizar testes de atividade antifúngica.
- Obter formulações através do planejamento qualiquantitativo; 
-
Avaliar as características organolépticas e realizar controle de qualidade com testes físico-quimicos e reológico dos produtos (viscosidade); 
-Realizar testes de 
estabilidade nas formulações segundo o Guia de Estabilidade de produtos cosméticos.

METODOLOGIA 

Obtenção do material vegetal e extrato
A amostra vegetal 
será coletada no distrito da cidade São Vicente Férrer, conhecido como Siriji, localizado no estado de Pernambuco. 
A obtenção dos extratos será  através do método de 
maceração, onde a plantaficará inserida no álcool em um recipiente fechado por oito dias, com leve agitação. Após essa etapa, será realizado o processo de filtração do 
extrato.
Atividade antifúngica 
O teste de sensibilidade antifúngica in vitro do extrato vegetal, observando o protocolo descrito no documento M27-A3 (CLSI, 2008). 
Serão testados isolados fúngicos. O isolado de caspofungina (MSD) será utilizado como controle. A sensibilidade antifúngica a Catharanthus roseus também será avaliada 
para comparação dos resultados com o do extrato vegetal. Concentrações diferentes da Catharanthus roseus serão preparadas e usadas e o extrato será testado em 
concentrações variadas que serão determinadas após testes preliminares.
	Os isolados fúngicos serão mantidos em meio Sabouraud Dextrose Ágar (SDA) ou Batata 
Dextrose Ágar (BDA) e incubadas a 35°C. As suspensões dos isolados serão preparadas em solução salina, e sua densidade ajustada de acordo com a escala 0.5 de 
MacFarland em 90% da transmitância utilizando um espectrofotômetro a 530 nm. O volume do inóculo será ajustado para 5,0 mL de solução salina esterilizada e, 
posteriormente, diluído em RPMI 1640 para uma concentração de 2-5x103 céls/mL.
	Para determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM). As CIMs serão 
determinadas com inibição ão ao poço controle para Catharanthus roseus. As CIMs para os extratos vegetais serão determinadas para 100% de inibição em 
relação ao poço controle. Para determinar a Concentração Fungicida Mínima (CFM) dos extratos, o conteúdo dos poços que mostrarem 100% de inibição no crescimento 
será cultivado para o meio Sabouraud Dextrose Agar (SDA) em placas de Petri. As placas serão incubadas a 35°C durante três dias para determinar a viabilidade fúngica. A 
CFM será confirmada pela ausência de crescimento fúngico, Candida albicans, Candida tropicalis, Candida parapsilosis e Candida krusei.

Desenvolvimento da 
formulação

 
A formulação será determinada através de um planejamento quanti-qualitativo utilizando diversas matérias –primas, para as formas cosméticas cremes, 
loções e geis antifúngico. O método de preparação será o método base de incorporação.
Para o controle de qualidade será realizado pH, viscosidade, características 
organolépticas.
Teste de centrifugação
O teste de centrifugação é realizado antes do estudo de estabilidade preliminar, pois se utiliza da força centrífuga para acelerar a 
sedimentação, cremação ou a coalescência do sistema, demonstrando rapidamente possíveis processos de instabilidade (BRASIL, 2004).
Serão centrifugados 5 g da 
amostra da emulsão base em tubo de ensaio, a 3000 rpm por 30 minutos. As amostras que permanecerem estáveis à aplicação da força centrífuga, serão acondicionadas, 
em triplicata, nas embalagens adequadas e posteriormente submetidas aos estresses térmicos no estudo de estabilidade preliminar.

Exposição à Radiação 
Luminosa
Em embalagem adequada, cerca de 10 g da amostra devem ser submetidos a condições extremas de incidência luminosa direta, para detecção de sinais de 
instabilidade à exposição à luz (BRASIL, 2004). A não ocorrência de separação de fases e a não alteração da coloração será indicativo de estabilidade do produto 
ensaiado.

Controle de qualidade

Parâmetros organolépticos

O aspecto, a cor e o odor da formulação dos produtos serão avaliados de acordo com o guia de controle 
de qualidade de produtos cosméticos (BRASIL, 2007).
	Para a identificação do aspecto das amostras serão observados visualmente se elas mantiveram as mesmas 
características “macroscópicas” da amostra de referência (tempo zero) ou se ocorreram alterações do tipo separação de fases, precipitação, turvação.

A cor das 
amostras será analisada por meio visual comparando-se a cor da mesma com a da amostra no tempo zero e o odor da amostra foi identificado comparando-a com a 
amostra do tempo zero diretamente através do olfato.

pH

A determinação do pH deve ser realizada em uma dispersão aquosa a 10% (p/p) da amostra ensaiada em 
água recém destilada, usando peagômetro digital, avaliando a diferença de potencial entre dois eletrodos imersos na amostra em estudo (BRASIL, 2004). O eletrodo deve 
ser inserido diretamente na dispersão aquosa (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010) e valores mantidos entre 5,5 e 6,5, compatíveis com o pH cutâneo, devem ser usados 
como critério de estabilidade. 

Densidade

A densidade relativa é a relação entre a densidade  absoluta da amostra e a densidade absoluta de uma substância usada 
como padrão. Quando a água é utilizada como substância padrão, a densidade determinada é a densidade específica (Brasil, 2007). 
A determinação da densidade 
específica deve ser realizada em picnômetro, acoplado com termômetro, previamente pesado vazio, para determinação da mPv. A amostra deve ser inserida no 
picnômetro e a temperatura deve ser ajustada para 20 ºC, quando, então, o picnômetro deve ser pesado, para determinação da mPa. A diferença entre a massa do 
picnômetro com a amostra e do picnômetro vazio é a massa da amostra. A relação entre a massa da amostra e a massa da água, ambas a 20 ºC, representa a densidade 
específica da amostra ensaiada (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010).

Viscosidade
A viscosidade depende das características físico-químicas e das condições de 
temperatura do material (BRASIL, 2007). 
Serão medidas a resistência das amostras ao fluxo comparando com o padrão através da análise de viscosidade, utilizando o 
viscosímetro marca Quimis® e modelo Q868M21, spindell 3 e 4, rotação 10 rpm durante 2 minutos, podendo assim, determinar as suas curvas reológicas.

RESULTADOS 
ESPERADOS

- A obtenção de produtos fitocosméticos com atividades antifúngica nas formas cosméticas creme, loção e gel, tendo em vista as atividades populares e 
científicas encontradas para o uso do extrato da Cataranthus roseus. 
- Produtos com avaliação de controle de qualidade físico-químico e atividade antifúngica do 
extrato.
- Produtos com prazo de validade preliminar.  
	
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA

O projeto apresenta viabilidade econômica financeira tendo em vista 
que teremos o apoio de materiais e reagentes, como também da infraestrutura e utilização de equipamentos analíticos, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
representado pelo laboratório de tecnologia dos medicamentos – LTM e pelo Laboratório de Micologia no departamento de Microbiologia, os quais serão nossos 
colaboradores neste projeto.
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PROJETO: Implementação de laboratório de neuromarketing em Agência Experimental

Cronograma:
Nos meses de fevereiro e março de 2019 será realizada a primeira etapa do trabalho (definição dos critérios de busca pelas trabalhos seguida de toda busca do material 
bibliográfica), em abril, maio, junho, julho e agosto será realizada a segunda etapa do 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO

Desde o início do século XXI estudos acadêmicos com a temática neuromarketing tem sido publicado em diversos meios de comunicação acadêmicos 
(artigos, revistas, jornais e congressos). No início, pesquisas eram teóricas com o objetivo de explicar o conceito de neuromarketing e, mais recentemente, as pesquisas 
evoluíram para abordagens mais práticas como a utilização e combinação de técnicas de neurociência. 
Neuromarketing são estudos de comportamento do consumidor 
que utilizam instrumentos de neurociência para compreender as reações aos estímulos de marketing na perspectiva cerebral (LEE et al., 2006), ou seja, o neuromarketing 
busca entender qual a reação cerebral do consumidor diante de um estimulo de marketing. 
Segundo Fugate (2007, p.386) “o neuromarketing usa informações clínicas 
sobre as funções cerebrais como um mecanismo para ajudar a explicar o que está acontecendo dentro da caixa preta”. O autor usa a expressão “caixa preta” para fazer 
uma analogia ao cérebro humano dando a ideia que esse órgão é um importantíssimo banco de dados que pode oferecer respostas para muitas perguntas não 
descobertas pelos métodos tradicionais. As primeiras pesquisas já têm revelado que as reações físicas podem não coincidir com as reações cerebrais ou que os estímulos 
provocados podem estar gerando efeitos não desejados. 
Um exemplo dessa não sintonia entre as reações cerebrais e seus efeitos não desejados está descrito no estudo 
de Martim Lindstrom (2010). O autor comprovou que as imagens de advertências em maços de cigarros possuem efeito totalmente ao contrário ao desejado, ou seja, ao 
invés de desestimular o uso do cigarro, na verdade, a imagens estimulam a região cerebral associada ao vício gerando no consumidor mais desejo pelo consumo. Essa 
pesquisa contou com o uso de ressonância magnética funcional para analisar a reação cerebral do fumante ao ser exposto as imagens de advertência.
Para realização dos 
estudos de neuromarketing podem ser utilizados diversas técnicas e equipamentos, como já mencionado, a mais conhecida de todas é a Ressonância Magnética Funcional 
(fMRI) que mede o nível de oxigenação cerebral afim de identificar quais áreas do cérebro são estimuladas. Outras técnicas complementares são Eletroencefalografia 
(EEG) aplicado no couro cabeludo para medir as alterações do campo magnético do cérebro, Magnetoencefalografia (MEG) que tem a mesma função do 
eletroencefalografia mas de uma forma mais precisa (ARIELY; BERNS, 2010). 
Existem, ainda, técnicas que analisam o sistema nervoso periférico como a Resposta 
Galvânica da Pele (GSR) que identifica as emoções baseando-se na medição da condutividade elétrica nas palmas das mãos e dos pés na ocorrência de um imperceptível 
suor dos mesmos (MONTAGU; COLES, 1966) e o eye-tracking, que é usado para estimar a direção do olhar (WEIGLE; BANKS, 2008).
Os diversos trabalhos existentes 
utilizaram dessas técnicas ou combinação delas, com o objetivo de parear as respostas cerebrais. Diante de tanta inovação aos estudos de comportamento do consumidor 
é importante ressaltar que o neuromarketing não visa substituir as técnicas tradicionais de estudos de comportamento do consumidor, e sim, complementá-las, com o 
objetivo de criar novas abordagens para a segmentação de mercado e práticas de mercado mais eficazes e eficientes. (PLASMANN et. al, 2012)
Com bases nesses estudos 
é possível vislumbrar diversas possibilidades em que o neuromarketing pode contribuir com os avanços da ciência, principalmente, dos estudos de comportamento do 
consumidor. Conforme já citado, o neuromarketing pode contribuir com práticas de mercado mais eficazes e eficientes, ou sejas, práticas que consigam atingir seus 
objetivos utilizando-se de menos recursos ou conclui-los em menos tempo. Por exemplo, o neuromarketing pode contribuir para que uma organização construa uma 
campanha publicitária da sua marca ou de um novo produto com menos recursos ou em menos tempo. O que a organização poderia fazer com esse recurso 
economizado? Ou até mesmo o poder público ser capaz de desenvolver uma campanha de prevenção a alguma vulnerabilidade social com menos recursos ou em menos 
tempo. O que poderia ser feito com o recurso economizado ou o quanto a população não seria beneficiada com isso? 
Segundo o Kantar Ibope Media, instituto que 
monitora e acompanha os principais meios de comunicação do país, os investimentos em publicidade no Brasil superaram 120 bilhões de reais, representando 
aproximadamente 1,8% do Produto Interno Bruto do Brasil, sendo a Hypermarcas a organização campeã em investimentos publicitários em 2017, superando o valor de 
1,5 bilhões de reais. Esses valores expressivos demonstram a importância do mercado publicitário para a economia brasileira.
Sabe-se que produzir uma peça publicitária 
não é um investimento barato, pois existem diversos custos, como: agência de publicidade, produtora, elenco, custos logísticos, dentro outros. Um exemplo é a Chanel, 
empresa francesa de bens de luxo, a marca investiu 33 milhões de dólares na produção de um comercial no ano de 2014, ficando conhecido como o comercial mais caro 
da história (EXAME, 2016) 
Com base nesses valores é possível refletir se todo esse investimento está sendo empregado de maneira eficiente e eficaz, ou seja, há 
realmente necessidade tanto investimento para a produção de uma peça publicitária? E se após todo esse investimento a peça não cumprir seu objetivo e não gerar o 
retorno esperado? Se não atingir o objetivo, pode-se dizer que todo esse recurso se tornou perda financeira para a empresa. 
Diante disso, os estudos de neuromarketing 
podem ser um grande aliado para minimizar as possíveis perdas financeiras geradas pelo insucesso de peças publicitárias. Dessa forma é importante entender, de maneira 
prática, de que forma os estudos de neuromarketing podem contribuir com o aumento da eficácia e eficiência das campanhas publicitárias das organizações, sendo elas 
públicas ou privadas? 

OBJETIVOS
O objetivo geral dessa pesquisa é analisar os estudos práticos de neuromarketing realizados pela comunidade acadêmica e 
sistematizar as informações 	que possam contribuir com a minimização dos riscos de insucessos de futuras peças publicitárias. Como objetivos específicos a pesquisa 
contemplará: Analisar o processo de criação, produção e veiculação publicitária visando encontrar pontos de melhoria em que o neuromarketing poderia contribuir; 
Organizar e sistematizar os trabalhos práticos de neuromarketing que tiveram como objeto de estudo o comportamento do consumidor mediante ao estímulo de peças 
publicitárias; Identificar quais técnicas mais adequadas para cada tipo de processo; Estimar em valores qual seria o investimento para se utilizar técnicas de 
neuromarketing na produção de uma peça publicitária; Implementar técnicas de neuromarketing nas atividades desenvolvidas pelas Agência Experimental de Publicidade 
e Propaganda da Estácio Ribeirão.

METODOLOGIA DE PESQUISA
A pesquisa terá finalidade descritiva de natureza qualitativa por meio de investigação bibliográfica. 
Serão utilizadas bases de dados científicas, como Web of Science, Scopus, Scielo e Scholar, além de bibliografia de autores pertinentes aos assuntos e dados de institutos 
renomados. A busca dos trabalhos será sistematizada por meio de palavras-chaves e filtros específicos que ainda serão determinados. A pesquisa será dividida em três 
etapas, sendo a primeira a definição dos critérios de busca pelas trabalhos seguida de toda busca do material bibliográfica, já na segunda etapa será realizada a leitura do 
material definido e a sistematização das informações encontradas, por fim, na terceira etapa do trabalho será realizado as considerações com relação as informações 
encontrar e realizadas a devidas propostas de soluções para o objeto de estudo.

RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se encontrar informações pertentes que possam 
contribuir com o processo de criação, produção e veiculação publicitária de maneira que possa gerar eficiência e eficácia para o mercado publicitário de uma forma geral. 
Além de gerar conteúdo acadêmico para uma temática que está e plena ascensão.

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
O projeto apresenta total viabilidade 
econômica pois não utilizará de recursos físicos, logísticos e equipamentos. O projeto demanda apenas acesso a bases de dados cientificas, mas o pesquisador já possui 
tais acessos. Além disso, o pesquisa visa fomentar a utilização de técnicas de neuromarketing nas atividades da Agência Experimental de Publicidade e Propaganda da 
Estácio de Ribeirão Preto, em vista disso, será submetido a órgãos de fomento ou empresas privadas projetos que visam a aquisição de equipamentos de neuromarketing 
para utilização nos trabalhos da Agência Experimental.
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PROJETO: Análise da produção científica nas modalidades do curso de Pedagogia da Estácio Ribeirão Preto: caminhos para a ampliação científica.

Cronograma:
a)	Âmbito da Pesquisa fevereiro de 2019 a janeiro de 2020: 
1)	Desenvolvimento do Projeto de Pesquisa buscando contribuir para formação de novos pesquisadores, 
professores e alunos no que se refere aos dados do trabalho a ser desenvolvido, bem como, contr

Descrição do Plano de Trabalho
I.	APRESENTAÇÃO
O presente projeto de pós-doutoramento está centrado no desenvolvimento de um estudo acerca da investigação da trajetória e produção acadêmica 
científica dos cursos de graduação em Pedagogia presenciais e à distância da Estácio Ribeirão Preto. Neste sentido, esta proposta “aportará a construção de um 
observatório com informações sobre a evasão, produção científica em revistas indexadas em plataformas nacionais de periódicos, projetos de extensão e principais temas 
dos trabalhos de conclusão em graduação de pedagogia disponibilizados desde o início do programa até o ano de 2018. Pretende-se com isso, subsidiar as orientações 
educacionais do cursos estudados com o objetivo de  obter dados para orientação para pesquisa, avaliar o impacto dos trabalhos produzidos nos periódicos, além de 
orientar para as áreas que merecem investimentos para avaliação do MEC. Além disso, buscar-se as matrizes curriculares da formação dos professores na graduação 
(licenciaturas), as grades curriculares de cada curso e as ações desenvolvidas ao longo dos estágios supervisionados. Para tanto, se analisarão documentações curriculares, 
consulta à gestores dos programas, bem como pesquisa detalhada em plataformas de publicação de trabalhos científicos. Para isso, se trabalhará de modo colaborativo 
com distintos agentes das universidades com o intuito de estabelecer levantamento de informações a serem registradas em um observatório de informações para 
consulta nacional das outras unidades da Estácio. 

II-	INTRODUÇÃO
Ao trabalhar com a questão educacional em instituições particulares na oferta dos cursos 
presenciais e à distância, uma questão relevante para quem se encontra na gestão dessas instituições são os processos de avaliações do MEC- Ministério da Educação em 
que uma das áreas de investigação é a produção científica. 
A análise científica é parte da pesquisa e uma importante área do processo de constituição de curso de 
graduação, juntamente com o ensino e a extensão. Além de serem pontos importantes de avaliação para cursos particulares no que se refere ao MEC.
Sob esta 
perspectiva no Documento Técnico sobre a definição do conceito preliminar de cursos a perspectiva de avaliação dos cursos é um ponto fundamental “os diferentes 
papéis das instituições de ensino superior, é preciso averiguar se esses papéis estão sendo efetivamente cumpridos”(MEC, on-line, p.14). E por isso, as instituições 
públicas e privadas devem se adequar as propostas de avaliação do ministério.
No caso, o documento lembra que no Brasil: 
a avaliação de “objetivos educacionais” das 
instituições começou a ser feita na pós-graduação, por meio da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) que, em 1976, passa a avaliar a 
qualidade dos programas de pós-graduação do país por meio de indicadores voltados especialmente à produção científica. Na década de 1980, o país passa, por assim 
dizer, a ensaiar algumas formas de avaliação do ensino superior no âmbito de cursos de graduação por parte do governo (MEC, on-line, p. 14). 
Mas foi efetivamente em 
1996 que as avaliações dos cursos superiores iniciaram com o objetivo, segundo Cavalieri (2004), de identificar a satisfação dos alunos, o trabalho dos professores, as 
atividades de pesquisa, atividades como greve “e recebeu o apelido de Provão” (Sobrinho, 2003, p.74). 
No entanto, os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino 
superior brasileiro no âmbito da graduação, são efetivamente consolidados com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior que com a lei 10.861 de abril de 
2004 substitui o chamado “Provão”. Segundo o Inep, a proposta da avaliação das instituições pelo SINAES passa a identificar o perfil e a qualidade da sua atuação, 
“considerando suas atividades, cursos, programas, projetos e setores” e em especial nos cursos de graduação o objetivo da avaliação é verificar as condições de ensino 
oferecidas, o perfil do corpo docente e a organização didático pedagógica” (INEP, 2015, p.21). Vale lembrar ainda que:
Os resultados do Enade servem também, em 
conjunto com outros dados institucionais fornecidos pelas IES, de subsídio para a construção de indicadores de qualidade dos cursos de graduação que servem de 
referência para processos posteriores de avaliação in loco: o Conceito Preliminar de Curso (CPC) (MEC, ON-LINE, P.17).
Neste sentido, promover um estudo que avalie a 
extensão, a qualificação e produção científica dos cursos graduação em Pedagogia da Estácio Ribeirão Preto, em forma de observatório, permitirá uma visão do impacto 
de parte deste programa nas áreas de atuação do curso e avaliar os viesses dos temas de preferência e qualidade da produção científica.

III- OBJETIVOS 
A)	Gerais 


Estabelecer semelhanças e diferenças entre os cursos de Pedagogia ofertados pelo Estácio Ribeirão Preto. Construir um banco de dados para construção de um 
observatório nacional acerca das informações levantadas durante a execução do projeto, com a intenção de subsidiar a instituição sobre a efetividade e eficácia de cada 
programa. Disponibilizar uma rede de pesquisas articuladas a este tipo de análise disponibilizando para professores e pesquisadores informações relevantes para o 
desenvolvimento de futuras pesquisas.
B)	Específicos 
1. Realizar um retrato da produção científica dos cursos de Pedagogia da Estácio Ribeirão Preto. 2- Construir um 
perfil das produções científicas procurando demonstrar a preferência dos estudos. 3. Comparar a oferta acadêmica disponível dos cursos (presencial e à Distância) e a 
publicação em periódicos científicos. 4. Avaliar o índice de evasão destes cursos para subsidiar possíveis orientações para evita-las. 5. Avaliar a relação da produção 
científica e possíveis áreas de investimento e orientação para os alunos graduandos. 6. Subsidiar os gestores em áreas de investigação do MEC para melhoramento da 
nota no ranking nacional.

C)	Estratégia metodológica
 Ao se tratar de pesquisas no âmbito das ciências humanas grande parte da literatura utiliza-se de uma 
abordagem epistemológica no campo qualitativo, fato este dado pelas diferencias entre ciências naturais e pelas humanas. Além disso, também deve se levar em conta 
não só a relação com as questões filosóficas de abordagem, como também o perfil do pesquisador, as técnicas de coleta de dados utilizados, bem como a maneira pela 
qual se interpretará os dados.
 Segundo Luna (1997) existem alguns critérios que podem ser enumerados em grupo por característica fundamentais para que uma 
pesquisa possa ser considerada, sendo o primeiro- a definição do problema de pesquisa; o segundo indicação de como será respondida às questões; o terceiro a definição 
das fontes de informação; quarto a descrição das ações que produziram as informações; quinto identificação dos modos como os dados serão tratados; sexto- 
qualificação do escopo teórico para analisar os dados; o sétimo- identificação das respostas às perguntas formuladas no problema; oitavo a demonstração da 
confiabilidade da pesquisa; e, por último a indicação da generalidade dos resultados, se for o caso.  	A partir desta orientação será possível coleta das informações 
secundárias, no caso, o número e de publicações e os temas, para a partir daí elaborar uma estrutura consistente metodológica que supra as necessidades para 
consideração de uma pesquisa.
A qualidade da pesquisa se constitui na ação da formação do pesquisador no diálogo com as fontes teóricas. A formação do pesquisador 
impulsiona uma trajetória que despende tempo e dedicação na busca de respostas para o objeto de pesquisa (GONZAGA, 2006). Segundo Manzini (2006), considerando 
elementos da pesquisa qualitativa aliada aos dados quantitativos, o pesquisador leva suas experiências que atuam sob parte do processo. Ao contrário do que, para certos 
autores, pode parecer uma fragilidade do trabalho, essa intuição, ecleticidade e subjetividade na execução e coleta de trabalhos constituem, na realidade, um ponto de 
aprofundamento e análise do trabalho de pesquisa. 
Desta maneira o trabalho também contará com uma parte quantitativa de análise especialmente para realização da 
estrutura gestora de cada modalidade dos cursos de pedagogia. Assim a pesquisa seguirá as seguintes etapas: Levantamento dos cursos da estrutura de cada modalidade 
do curso de Pedagogia oferecidos pelo Estácio Ribeirão Preto; levantar os números totais de alunos no intervalo do início de oferecimento até 2018; realizar levantamento 
das produções científicas nas bases oficiais de repositório; levantamento dos dados elencados nos objetivos a partir da parceria com os gestores do curso para criação do 
Observatório.

III- VIABILIDADE ECONOMIA
	Como o projeto de pesquisa não prevê gastos externos, já que se trata de uma pesquisa basicamente bibliográfica, e, as 
atividades propostas a serem desenvolvidas utilizaram a infraestrutura da própria unidade de pesquisa, não há previsão de gastos a serem elencados nesta proposta.
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PROJETO: Lei do Bem: um panorama a partir da caracterização e nível de atividade tecnológica das empresas beneficiárias

Cronograma:
Cronograma:

Fevereiro/2019: Análise e consolidação dos dados encaminhados pelo MCTIC, via e-Sic, em uma única planilha de trabalho. 

Março/2019: 
Individualização das empresas beneficiárias do programa. 

Abril/2019 a Junho/2019: Consulta junto ao sistem

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
Atualmente, há um esforço por parte do governo federal em estimular a inovação por meio de políticas públicas. Uma das iniciativas, representativa desse 
esforço, é a Lei do Bem que, desde 2006, alocou mais de R$9,25 bilhões (em valores correntes), segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, para promover atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). 
O objetivo da Lei do Bem é estimular as empresas para que realizem 
atividades próprias de PD&I a partir da concepção de novos produtos, serviços ou processos, bem como agregação de novas funcionalidades ou características aos já 
existentes. A proposta é realizada a partir de concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas. 
Além disso, os incentivos fiscais destinados às empresas representam 
um marco estratégico importante para o Brasil, uma vez que, as concessões de tais incentivos têm contribuído sobretudo para despertar no meio empresarial a 
necessidade de inovação tecnológica, de adotarem modelos de mecanismos de cooperação entre empresas, fornecedores, Universidades, Institutos de Ciência e 
Tecnologia, redes de pesquisas setoriais e micro e pequenas empresas, para aumentar a competitividade em seus produtos, processos e serviços e, por consequência, 
competirem e se posicionarem no mercado em bases mais sólidas.

Objetivos
O objetivo do presente trabalho consiste em traçar um panorama da Lei do Bem ao longo 
do período de 2006-2014 a partir da caracterização das empresas beneficiárias e estabelecimento de eventuais relações entre essas empresas e seus níveis de atividade 
tecnológica visando evidenciar algum padrão de comportamento no acesso ao Programa Lei do Bem. 

Metodologia de Pesquisa
O presente estudo é classificado 
segundo a categoria de documentação indireta, representada pela pesquisa documental, baseada em consulta à fonte primária (LAKATOS; MARCONI, 1992). Dessa forma, 
ainda segundo os mesmos autores, os materiais do estudo servem como fonte de informação para a pesquisa científica e podem ser encontrados em arquivos públicos ou 
privados.
No caso deste estudo e a fim de cumprir com o objetivo proposto, a pesquisa a ser realizada é representada pelos dados disponibilizados pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) via Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-Sic) referente aos relatórios dos anos de 2006 a 
2014. Cabe dizer que os anos de 2015 a 2018 ainda estão sendo analisados pelo referido Ministério, dessa forma, caso o projeto seja aceito, buscar-se-á os dados de tais 
anos.  

Etapa 1: consolidação dos dados encaminhados pelo MCTIC, via e-Sic, em uma única planilha de trabalho.

Etapa 2: Individualização das empresas beneficiárias 
para possibilitar a execução da Etapa seguinte, qual seja, obtenção de dados junto ao sistema de consulta à Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Como são relatórios dos anos de 2006 a 2014, pode ser que haja empresas recorrentes, ou seja, empresas que se 
submeteram em mais de um Edital, sendo, assim, contempladas mais de uma vez com os recursos do referido Programa. 

Etapa 3: Com base na Etapa anterior, de 
individualização das empresas beneficiárias do Programa Lei do Bem, esta Etapa (3) constitui na realização de consulta junto ao sistema de consulta à Emissão de 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)  visando a caracterização empresarial, econômica, setorial e localização 
geográfica das empresas beneficiárias do Programa Lei do Bem. Os dados coletados serão, basicamente, aqueles constantes nos campos do “Comprovante de Inscrição e 
de Situação Cadastral” ou “cartão do CNPJ” das empresas e referem-se a:
1.
Data de abertura da empresa
2.
Nome empresarial
3.
Título do estabelecimento (nome 
fantasia)
4.	Código da atividade econômica principal, segundo CNAE.2.0
5.	Descrição da atividade econômica principal
6.	Código da natureza jurídica
7.	Descrição da 
natureza jurídica
8.	Município sede
9.	Unidade da Federação
10.	Situação cadastral (ativa, suspensa, inapta, baixada ou nula)
11.	Data da situação 
cadastral
12.	Motivo de situação cadastral, quando diferente de ativa
13.	Situação especial, se for o caso 
14.	Data da situação especial

Etapa 4: A Etapa 4, mais 
diretamente relacionada ao objetivo da pesquisa, consiste na consulta a junto à base internacional de patentes, denominada Derwent Innovation Index, visando a 
obtenção de informações referentes aos depósitos de pedidos de patentes realizados pelas empresas beneficiárias do Programa Lei do Bem.

Etapa 5: esta etapa visa a 
consolidação e interpretação dos dados coletados buscando, assim, o atingimento do objetivo previamente estabelecido. 
Resultados esperados
Espera-se que o estudo 
possibilite, além de cumprir com o objetivo proposto, identificar a distribuição geográfica das empresas beneficiárias do Programa Lei do Bem, bem como a Natureza 
Jurídica, a situação cadastral (ativa, baixada, suspensa), concentração dos projetos por área de conhecimento, além de outras vertentes que poderão ser exploradas, já 
que consiste em uma pesquisa de caráter documental indireta e que possibilita margens para obliquidades.

Viabilidade técnica e econômica 
Trata-se de um projeto 
viável em termos técnicos e econômicos, uma vez que as informações são obtidas a partir do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações via Sistema 
Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-Sic). 
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PROJETO: Desempenho do chute no futsal: Influência do tempo para tomada de decisão e da fadiga sobre a performance

Cronograma:
CRONOGRAMA DETALHADO EM TÓPICOS
•
Fevereiro/2019: 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/2019: Revisão de literatura;

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
O maior conhecimento sobre os fatores que interferem no desempenho durante a prática do futsal tem despertado o interesse de treinadores, atletas e 
cientistas da área. Como em outros esportes, as ações decisivas do jogo, como o chute, têm recebido mais atenção da ciência do esporte. Isto ocorre devido a estas ações 
resultarem (ou não) em gols, ocasionando a vitória ou derrota de uma partida. No caso do futsal, a principal ação na tentativa de fazer gols é o chute (BARBIERI et al., 
2010). Estudos apontam que 99,6% de ações a gol são através de chutes (LAPRESA et al., 2013), sendo que 90% dos chutes a gol ocorrem a 10 metros de distância do gol, 
especialmente próximo da região do tiro livre (ALVAREZ et al., 2004. Desta forma, pesquisadores têm buscado entender o comportamento motor desta habilidade, 
especialmente do chute com a bola parada, para aumentar o desempenho dos atletas durante a prática do futsal. 
A principal preocupação dos pesquisadores tem sido 
com parâmetros motores do movimento do chute, como posicionamento do membro inferior e velocidade angular dos segmentos corporais, e como estas variáveis se 
comportam sobre efeito da fadiga. Entretanto, o desempenho é dependente das informações adquiridas pelo sistema sensorial (perceptual) para que a ação motora seja 
eficiente (VICKERS, 1996; WILLIAMS et al, 1999; SAVELSBERGH et al., 2002; LAND, 2009; WOOD & WILSON, 2010a). Ainda, outros estudos (i.e. SAVELSBERGH & KAMP, 
2000) discutiram a importância de considerar a perspectiva de "percepção e ação", onde a informação é fornecida ao longo do tempo e a ação é continuamente acoplada 
à informação percebida. Além disso, é provável que a fadiga seja um fator interveniente para o funcionamento da percepção, uma vez que a fadiga prejudica o 
funcionamento do sistema sensorial, tornando mais lenta a seleção e resposta (ROZZI et al., 1999; MELNYK & GOLLHOFER, 2007). Entender como o sistema perceptual 
funciona em condições de fadiga e como a fadiga interfere no acoplamento sensório-motor pode auxiliar na melhora do desempenho em momentos decisivos do jogo, 
como próximo do final da partida. 
O estudo do relacionamento entre o comportamento motor e a informação visual durante a cobrança de tiro livre no futsal parece ser 
uma boa oportunidade para esclarecer o complexo fenômeno do movimento de chute no futsal, especialmente relacionadas ao efeito do tempo da seleção da 
informação visual no desempenho do chute seja, ou não, sob efeito de fadiga. Com a análise do comportamento motor e do olhar durante o chute no futsal há 
possibilidade de entender as estratégias motoras e visuais que podem aumentar o desempenho no chute. Através deste estudo poderemos compreender como o tempo 
para a aquisição da informação visual e ajustes motores podem modificar o desempenho do chute. Ainda, conseguiremos entender em qual momento o individuo busca 
por informação do ambiente para realizar a tarefa. Finalmente, esse será o primeiro estudo a verificar o efeito da fadiga na percepção e auxiliará no entendimento do 
funcionamento do sistema perceptual, especificamente o sistema visual, sob o efeito da fadiga. Com isso, este estudo poderá auxiliar na preparação do atleta de futsal no 
desempenho do chute durante o jogo, podendo melhorar o desempenho esportivo e o planejamento do treinamento.
OBJETIVOS
O presente projeto tem o objetivo de 
verificar o efeito da manipulação do tempo de inserção da dica visual no comportamento motor (fase de aproximação à bola), movimento dos olhos e desempenho 
durante o chute com a bola parada no futsal, considerando o efeito da fadiga. Desta forma, este estudo pretende responder duas questões: i) Qual a interferência do 
tempo disponível de dicas visuais no comportamento motor e do olhar no desempenho do chute de tiro livre no futsal?; ii) Qual o efeito da fadiga no comportamento do 
olhar e no desempenho do chute com a bola parada quando o tempo disponível para aquisição de informação visual é manipulado? 
METODOLOGIA
Participantes
Para 
ambos os estudos serão recrutados 17 jogadores de futsal. Serão selecionados apenas os atletas sem histórico de lesão recente (últimos 6 meses), problemas de visão e 
nenhuma outra característica que impossibilite o cumprimento do protocolo experimental. 
ESTUDO 1 - Efeito do tempo para aquisição da dica visual no comportamento 
da corrida de aproximação e do olhar e no desempenho do chute com a bola parada no futsal
Delineamento experimental 
	Cada participante realizará chutes com a 
bola parada a uma distância de 10 metros do gol (tiro livre) (BARBIERI et al., 2010, 2015), e, logo após, realizará duas tentativas para cada condição experimental para 
familiarização. Antes da realização de cada chute, o participante informará ao avaliador em qual alvo pretendia direcionar a bola, e, em seguida, será dada a seguinte 
instrução: “Chute a bola o mais forte possível no alvo de acordo com a dica visual fornecida”. 
Condições experimentais
Os participantes realizarão a tarefa de chute com 
a bola parada em 3 condições: sem dica visual (SD), com dica visual a 0,8 metros (DP) e a 1,6 metros (DL) da bola (VAN DER KAMP, 2006). Serão 6 tentativas em cada 
condição, sendo que metade das tentativas com a dica será em direção ao alvo direito e a outra metade ao alvo esquerdo, nas tentativas SD não haverá controle de 
quantidade de chute em cada direção (direita e esquerda), totalizando 18 tentativas. As tentativas serão randomizadas, e, para manter a característica da estratégia de 
goleiro-dependente, o participante não terá ciência de qual a condição será realizada naquele momento. Os atletas serão informados que as luzes (dicas visuais) poderão 
ser acionadas em diferentes momentos da corrida de aproximação com o objetivo de simular a movimentação do goleiro, sendo que a lâmpada acionada corresponde ao 
lado para o qual o goleiro se movimenta, ou seja, a bola terá que ser direcionada para o lado da lâmpada apagada podendo gerar alteração no plano inicial de 
direcionamento da bola. Caso não acenda nenhuma lâmpada, pode acertar no alvo que nos informou. 
Coleta dos dados de chute
	Baseado no método utilizado por 
Kamp (2006) será utilizado um sistema de lâmpadas (dica visual) posicionado no centro do gol simulando a movimentação do goleiro. 
Para análise do comportamento 
do olhar será utilizado o sistema da marca Applied Sciences Laboratories® (ASL, Eye Tracking Mobile System - modelo Mobile Eye-XG). Os chutes serão filmados por oito 
câmeras com sistema de emissão de infravermelho (OPTITRACK 17W), ajustadas com frequência de aquisição de 360 Hz. Após a coletada de dados, as imagens adquiridas 
pelo sistema optoeletrônico serão analisadas em um software específico (Motive).
Para analisar o movimento do olho, serão consideradas fixações quando o olho 
permaneceu estático, dentro de uma tolerância de movimento de 1,5º (SAVELSBERGH et al., 2005), por um tempo igual ou superior a 120 ms (WILLIAMS, 1999; VICKERS, 
1996). 
ESTUDO 2 - Efeito da fadiga no comportamento motor e do olhar e no desempenho durante o chute com a bola parada no futsal
Os participantes realizarão duas 
vezes as condições experimentais (dica visual a 1,6 e 0,8 metros da bola e sem dica visual) do Estudo 1, uma vez antes e uma vez após a realização do protocolo de 
indução à fadiga. 
Delineamento experimental
Os participantes realizarão testes para indução à fadiga e para verificar o estado fisiológico do participante. Após o 
aquecimento, os participantes realizarão a tarefa de chute nas condições experimentais. Em seguida será realizado a contração voluntária máxima isométrica (CVM) do 
membro de chute e coletado sangue do lóbulo da orelha. Logo após os participantes realizarão os testes de Hoff incremental adaptado para o futsal (BARBIERI et al., 
2017) até exaustão e Repeated-sprints ability (RSA) com uma mudança de direção. Por fim, realizarão a tarefa de chute e depois a CVM e coleta sanguínea do lóbulo da 
orelha.
Análise estatística
 	Os dados coletados serão submetidos ao teste de Shapiro-Wilk para fins de verificação dos padrões de normalidade. Para comparar o erro na 
tarefa entre as condições será utilizado o teste t de Student. Para comparação entre as condições será utilizado o teste de ANOVA one way (condição). A análise será 
completada com o teste de comparação de Bonferroni. Em todos os casos, será considerado um nível de significância de 5%. Os dados serão analisados no software SPSS 
versão 23.0 for Windows (SPSS Inc., Chicago IL, EUA).
VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA
Todos os equipamentos para a realização do projeto serão emprestados a 
partir de uma parceria firmada com o Grupo de Estudos em Ciências Fisiológicas E Exercício (GECIFEX) da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP-
USP) e com o laboratório MOVI-LAB da Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Bauru. Além disso, o projeto será submetido a um órgão de fomento para futura 
aquisição dos equipamentos para o Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto.
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PROJETO: Relações entre a carga interna e externa das sessões de treinamento com o desempenho de corrida durante jogos competitivos no futebol

Cronograma:
Em todos os meses (a partir de Março/19) será elaborado um relatório com a descrição das atividades realizadas no mês anterior.
Fevereiro a Abril/19: Busca sistemática 
na literatura, leitura, fichamento e cadastramento de artigos relacionados Estudo 1;
Ma

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
As cargas de treinamento abrangem as dimensões internas e externas. Cargas internas são caracterizadas pelas respostas físicas/fisiológicas/biomecânicas 
(e.g. percepção subjetiva de esforço, frequência cardíaca, concentração de lactato) do organismo associadas às cargas externas, as quais representam o trabalho físico 
(e.g. distância total percorrida, velocidade média, número de atividades de alta intensidade) realizado durante a sessão de treinamento ou jogos competitivos 
(VANRENTERGHEM; NEDERGAARD; ROBINSON, 2017).
Entende-se que maiores cargas externas, particularmente às demandas estocásticas de treinamento e competição 
em equipe (e.g. futebol), aumentam os custos de energia metabólica e a absorção/produção de força de tecidos moles (VANRENTERGHEM; NEDERGAARD; ROBINSON, 
2017), aumentando assim as cargas internas. Esse paradigma agudo de dose-resposta forma a base da teoria do treinamento e é importante para entender as respostas 
internas específicas associadas com várias doses externas de treinamento (BARTLETT et al., 2017). O conhecimento das relações entre as cargas de treinamento internas e 
externas, portanto, tem o potencial de melhorar a prescrição, a periodização e o gerenciamento do atleta por meio de uma avaliação detalhada da fidelidade e da eficácia 
do treinamento (BURGESS, 2017). Como um complemento a isso, as relações de carga internas e externas podem fornecer evidências para a validade de constructo e 
sensibilidade de indicadores específicos de carga de treinamento, o que é importante na ausência de qualquer medida de critério de “padrão-ouro”.

Objetivo
Como 
objetivo geral, o presente projeto de investigação pretende verificar as possíveis relações entre a carga interna e externa de treinamento com o desempenho de corrida 
durante jogos competitivos em jogadores de futebol.

Resultados Esperados
Hipotetiza-se que as cargas externas de treinamento possuam forte associação com o 
desempenho de corrida durante os jogos. Por outro lado, as cargas interna de treinamento terão fraca correlação com o desempenho em jogo.

Metodologia
Este 
projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CAAE: 
61884716.9.0000.5659).

ESTUDO 1 – Título possível: “Match running performance in young soccer players: a systematic review”, a ser submetido na “Sports Medicine” 
– Qualis A1 (fator de impacto: 7.074)
Dois pesquisadores realizarão separadamente a busca da literatura em Fevereiro e Março de 2019, 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”, “running performance”, “match 
running performance”, “movement patterns”, “time-motion analysis”, “distances covered”, “activity profile”, “work rate”, “match analysis”, “match 
performance”.

ESTUDO 2 – Título possível: “Relationships between internal and external training load to match running demands during soccer match-play”, a ser 
submetido na “International Journal of Sports Physiology and Performance” – Qualis A1 (fator de impacto: 3.384)

Participantes
Por meio de um estudo piloto realizado 
pelo nosso grupo de pesquisa, será recrutada por conveniência uma amostra de 20 jogadores profissionais de futebol (n=20). Com esse número amostral garante-se uma 
potência estatística de 0,85 com um alfa de 5% (software G*Power - Dusseldorf, Germany). Ao todo serão analisadas 38 semanas de treinamento e 38 jogos competitivos 
durante o Campeonato Brasileiro série B de 2019.

Procedimentos 
Cada semana contará com quatro sessões (segunda, terça, quarta, e sexta-feira) e dois jogos 
competitivos (quarta e sábado). Em cada sessão serão registradas a frequência cardíaca média e o volume, para posterior cálculo do TRIMP (carga interna). Além disso, 
serão obtidos o desempenho de corrida durante todas as sessões e jogos competitivos (carga externa). 

Carga interna
A quantificação da carga de treinamento (TRIMP) 
pelo método de Edwards (1993) será realizada a partir da divisão das zonas de intensidade relacionadas à frequência cardíaca máxima (FCmáx) (zona 1: 50 a 60% da 
FCmáx; zona 2: 60 a 70% da FCmáx; zona 3: 70 a 80% HRmáx; zona 4: 80 a 90% da FCmáx; zona 5: 90 a 100% da FCmáx). Os registros abaixo de 50% da FCmáx serão 
descartados. Para estimação da carga de treinamento, o tempo acumulado (volume) em cada zona será multiplicado pelo seu valor e os resultados obtidos serão 
somados. A carga interna será obtida apenas nas sessões de treinamento.

Carga externa
Para análise da carga externa durante as sessões de treinamento e jogos 
competitivos será recorrida a tecnologia Global Positioning System – GPS (Sports®, QSTARZ, modelo BT-Q1300ST, 1 Hz, Taipei, Taiwan). Após o registro, a reconstrução 2D 
das coordenadas geográficas (latitude e longitude) de cada jogador em cada instante de tempo serão exportadas para um arquivo formato CSV com auxílio do software 
QSports para posterior análise em ambiente Matlab (The MathWorks Inc., Natick, EUA). Por meio de rotinas específicas já desenvolvidas para o presente projeto, as 
coordenadas geográficas serão convertidas para coordenadas cartesianas (xy) e assim serão suavizadas por um filtro digital de terceira ordem de Butterwoth (0,4 Hz) para 
posterior cálculo da distância total percorrida (m); velocidade máxima (km/h); velocidade média (km/h); máxima aceleração (m/s²); distância percorrida em alta 
aceleração (m); máxima desaceleração (m/s²); distância percorrida em alta desaceleração (m).

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. A homogeneidade da variância 
será testada pelo teste de Levene. Verificada a não violação dos pressupostos de normalidade e homogeneidade serão recorridos aos testes paramétricos. As relações 
entre as cargas de treinamento (interna e externa) e o desempenho de corrida durante os jogos competitivos (carga externa) serão realizadas pelo teste de correlação de 
Pearson. Além disso, a chance quantitativa de relações entre as 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 (HOPKINS et al., 2009). 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 e um sistema Polar Team Pro, instrumentos que 
serão utilizados 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.

Cronograma Detalhado
Em todos os meses (a partir de Março/19) será 
elaborado um relatório com a descrição das atividades realizadas no mês anterior.
Fevereiro a Abril/19: Busca sistemática na literatura, leitura, fichamento e 
cadastramento de artigos relacionados Estudo 1;
Maio a Julho/19: Redação e submissão do Estudo 1; 
Agosto e Setembro/19: Realização de estudos piloto, para 
encontrar e solucionar dificuldades logísticas e metodológicas para o Estudo 2;
Outubro a Dezembro/19: Coleta de dados do Estudo 2;
Janeiro e Fevereiro/20: Redação e 
submissão do Estudo 2.
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PROJETO: Os reflexos dos preconceitos gerados por algoritmos nas relações de consumo eletrônicas 

Cronograma:
ATIVIDADES 			MESES
Levantamento bibliográfico          de Fevereiro de 2019 a Outubro de 2019 ( para as duas etapas da pesquisa)

Desenvolvimento da                      de 
fevereiro de 2019 a junho de 2019
primeira etapa do Trabalho

Submeter o resumo d

Descrição do Plano de Trabalho
O comércio eletrônico é compreendido como as negociações com teor econômico realizadas por intermédio dos meios eletrônicos, sendo que não se resume às 
transações efetivadas pela internet. Dentre as suas categorias mais importantes está o B2C(business to consumer). 
Diante do desenvolvimento de novas tecnologias de 
informação e comunicação, surgiram diversas inovações no âmbito das relações B2C-como novas formas de marketing e novas formas de se comercializar como,por 
exemplo:a economia compartilhada e as compras coletivas; o desenvolvimento e intensificação das redes sociais; o mobilie commerce; o M2M no contexto da Internet 
das Coisas-IOT. Esse contexto inovador envolve novas potencialidades de rastreamento, coleta, armazenamento, análise, tratamento, disseminação e transferência de 
dados/informação do consumidor, e de qualquer usuário da internet. Os dados pessoais movimentam muitas atividades do e-commerce e é sobre eles e/ou para 
trabalhar com eles que se criam softwares com determinados algoritmos, que estabelecem funções específicas ou múltiplas funções.
Assim, todo esse conjunto de 
atividades, desde a coleta de dados, a efetivação da venda de um produto ou serviço, até o momento de contato pós-venda com o consumidor ou da avaliação do 
produto ou serviço, passa a ser desenvolvido por meio de softwares que, a depender de seu algoritmo tem a função de:coletar, minerar ou tratar a informação; 
recomendar produtos de acordo com o perfil traçado pelo consumidor;dar resultados de busca conforme os padrões estabelecidos pelo algoritmo com base nos perfis 
dos consumidores, que foram traçados com base nas informações coletadas; precificar os produtos e serviços conforme o tipo de consumidor; incluir ou excluir 
consumidores de um determinado tipo de oferta e até mesmo de efetivar escolhas pelo consumidor após aprender com base no seu comportamento anterior, dentre 
outros.”(GAL, ELKIN- KORREN,2017, p.6)
 A realidade é que há uma grande variedade de algoritmos atuando no comércio eletrônico e que acabam interferindo no 
processo de tomada de decisão dos consumidores. Algoritmos desempenham diferentes funções e apresentam, também, diferentes níveis de complexidade, 
diversificações que se dão conforme o interesse do desenvolvedor do software e da empresa que o encomenda. No âmbito de algoritmos complexos encontram-se, por 
exemplo, os debates sobre Inteligência Artificial-IA, aprendizado de máquina, aprendizado profundo e as redes neurais artificiais.Sendo que a pópria IoT, tem relação 
intrínseca com a Inteligência Artificial. 
A realidade é que, cada vez mais, os algoritmos de aprendizado de máquina, responsáveis pelo processamento de grandes 
quantidades de dados, exercerão papel maior na regulação da vida das pessoas e dos consumidores, o que tem levado a um aumento das decisões automatizadas. 
Algoritmos inteligentes fazem parte do dia-a-dia das pessoas e, assim dos consumidores, e elas nem percebem(TAURION,2016).Nesse sentido “[...] os algoritmos 
costumam ser vistos como objetos intangíveis pela população em geral–que sente seus efeitos, mas não conhece ou compreende seu formato e modo de ação”(Bruno 
Pierro ,2018). Além do que, suas funções são estabelecidas em linguagem inacessível ao consumidor.
Os algoritmos, como qualquer técnica, não são nem bons nem 
maus, “[...]tampouco neutra” e são “sempre ambivalentes”, podendo projetar no mundo material uma diversidades de projetos, desígnios e sentimentos, com diferentes 
implicações sociais e culturais , que aludem a jogos dos homens em sociedade e à cristalização de relações de força entre os seres humanos (LÉVY, 1999. p. 17,24-
25).Nesse contexto, as atenções devem estar voltadas não só para as potencialidades positivas que gera nesse mercado B2C mas, também, para as negativas.
Diversas 
questões éticas são levantadas acerca dos algoritmos como, por exemplo: sua opacidade e complexidade que afetam sua transparência e, consequentemente, não 
viabilizam o conhecimento dos princípios que estão por trás da função algorítmica já que podem consistir em segredo comercial ou objeto de proteção de propriedade 
intelectual;  sua capacidade de manter as informações longe das pessoas, decidindo o que recebe atenção e o que deve ser ignorado; podem gerar preconceitos;tomam 
decisões subjetivas sem que se saiba como eles funcionam, sendo que às vezes nem mesmo os programadores podem prever como um determinado algoritmo irá decidir 
sobre um determinado caso. 
Ao identificarem riscos provenientes do uso dos algorítimos, “[...] como manipulação, viés, censura, discriminação social, violações da 
privacidade e dos direitos proprietários, abuso do poder de mercado, efeitos sobre as capacidades cognitivas”, Doneda e Almeida destacam que “é preciso considerar um 
processo de governança para os algoritmos com vistas a tratar desses riscos”(2016).  
Essas questões éticas, que têm relevantes e sérios reflexos jurídicos, se intensificam 
quando estão em pauta algoritmos de aprendizado de máquina e o aprendizado profundo que lidam com IA. Isso porque, não é possível “[...]dizer por quê determinado 
algoritmo desta natureza [machine learning] faz o que faz, nem pode prever totalmente o que poderá fazer em dados diferentes daqueles utilizados para o treinamento 
da máquina, ao longo do tempo”(ELIAS, 2017, p.5). 
Esses riscos refletem-se na utilização de softwares e algoritmos pelo poder judiciário. É o caso da ferramenta Compas 
utilizada pelo Judiciário Norte Americano que, segundo investigações indicam, avalia que acusados negros têm 77% mais probabilidade de serem classificados como 
possíveis reincidentes do que acusados brancos.[...]”(PIERRO,2018). A partir dessa investigação, que demonstrou o vies e o preconceito do algoritmo foram levantadas 
várias discussões acerca da falta de transparência dos algoritmos avançados. Levantaram-se assim, no âmbito no poder judiciário, os debates acerca dos riscos usuais da 
opacidade dos algoritmos ao escrutínio externo (PIERRO, 2018) e os relativos a preconceitos e posicionamentos tendenciosos.
Apontam-se, também, o caso dos os 
algoritmos do Google que produziram um “resultado inadequado” quando classificaram os negros como gorilas(ELIAS 2018, p.12). Nessa mesma linha, observaram-se 
algoritmos apresentando classificações “de declarações do tipo ‘eu sou homossexual’ e ‘eu sou uma mulher negra gay’ como negativas”(PIERRO,2018). Desta forma, uma 
das consequências negativas que costuma ser levantada em relação ao uso dos algoritmos relaciona-se à disseminação de preconceitos ao fornecerem resultados 
tendenciosos.
Partindo desse cenário e das preocupações específicas de utilização dos algoritmos no comércio eletrônico e, de forma especial, nas relações B2C, o 
presente projeto, que será dividido em duas etapas, apresenta como primeira proposta: pesquisar se e em que medida o recurso a algoritmos no comércio eletrônico tem 
gerado/perpetuado práticas ou situações discriminatórias.O objetivo dessa fase inicial do projeto consistirá em demonstrar que a utilização dos algoritmos nas relações de 
comércio eletrônico, de forma específica nas B2C, está a gerar situações discriminatórias que, como fator agravante, sequer podem ser facilmente identificáveis pelos 
consumidores em razão da própria características de opacidade dos algoritmos e de passarem despercebidos pela maioria.
A partir do contexto acima relatado e dos 
resultados alcançados na primeira de investigação, o projeto apresenta, para uma segunda fase, a problemática de verificar, de um lado, se e em que medida, as práticas 
discriminatórias geradas/perpetuadas pelos algoritmos no comércio eletrônico ferem direitos do consumidor brasileiro e, de outro, se o arcabouço legal atual, formado 
pelo Código de Defesa do consumidor, pelo Marco Civil da Internet e pela recente Lei de Proteção de Dados brasileira - Lei n. 13.709 de 14 de agosto de 2018 - ampara os 
consumidores com previsões que viabilizam sua proteção nesse cenário inovador. O objetivo desse exame consistirá em demonstrar que o atual e recorrente uso dos 
algoritmos nas relações B2C tem, de um lado, perpetuado práticas e situações discriminatórias entre os consumidores, sem lhes dar o direito de conhecimento de tal 
cenário, ferindo alguns de seus direitos mais básicos e, de outro, apontar desafios para proteção do consumidor eletrônico diante das limitações do quadro normativo 
atual–ora citado- para fornecer respostas a esse cenário de preconceitos disseminados silenciosamente pelos algoritmos.
A pesquisa, em suas duas etapas será 
desenvolvida a partir do método dedutivo, com utilização de pesquisa descritiva e abordagem qualitativa com utilização de procedimentos de pesquisa bibliográfica e 
documental. Com o desenvolvido da pesquisa espera-se, ao final, contribuir para a disseminação dos debates e pesquisas em área tão inovadora, incipiente e essencial 
em tempos de sociedade e economia de dados. Não serão necessários recursos técnicos ou econômicos para a realização do estudo ora proposto.
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PROJETO: Implementação de elementos multimodais na transmissão da informação: Estratégias para inovação na indústria da moda.

Cronograma:
Etapas:
Fevereiro à agosto: 
•
Revisão bibliográfica sistemática contemplando às novas tecnologias e realidade aumentada a processos comunicacionais de forma mais 
ampla na área da moda e em áreas correlatas. 
•
Relatórios mensais descrevendo as atividades

Descrição do Plano de Trabalho
1.Introdução

A comunicação é um dos processos mais importantes na relação e interação entre os seres humanos. Os processos comunicacionais estão baseados na 
capacidade de transmitir e processar a informação. Nessa interação, ocorrem tomadas de decisão através da reflexão crítica às contribuições dos outros com a finalidade 
de convergir a um entendimento comum e a uma resolução do problema. O processo decisório inclui também desacordos e posicionamentos diferentes. (MASSEY; 
MONTOYA-WEISS; HUNG, 2002). 
Para ter êxito, o receptor deve compreender a mensagem que o emissor teve pretensão de enviar. Ambos devem concordar na 
compreensão e significado da informação. Essa teoria proposta por Shannon e Weaver (1949) indica que, para haver a transmissão, o emissor codifica a mensagem, utiliza 
um canal e a envia ao receptor que, ao recebê-la, deve decodificá-la, para que haja o entendimento. (DENNIS; VALACICH, 1999).
Atualmente, as organizações utilizam a 
comunicação para realizar seus objetivos e atingir suas metas. As novas tecnologias possibilitaram diferentes canais de comunicação, além dos comumente usados, como 
reuniões presenciais, telefone, documentos por escrito; existem os mediados por computador, como videoconferência, e-mails, chats, correio de voz, mensagens 
instantâneas, entre outros. (DENNIS et al., 1998). Além disso, o meio virtual trouxe elementos multimidiáticos que criam interações não lineares e maior ação do receptor 
na mensagem. A junção do meio real com o meio virtual é chamado de realidade aumentada: O meio real onde o usuário se encontra é sobreposto com informações e 
elementos interativos gerados por computador, criando uma visão ampliada do ambiente ao seu redor. (FERNANDES; SÁNCHEZ, 2008).
Um dos setores que mais tem 
necessitado de atualização tecnológica, tem sido o setor da moda, pois encontra-se em constante mudança e é um dos setores que mais precisa de flexibilidade e rapidez 
no desenvolvimento dos produtos e de seus processos produtivos, sendo necessário incrementos tecnológicos e uso de ferramentas que tragam vantagens competitivas 
para este imenso mercado  (RECH, 2016). 
“De acordo com a ABIT, o setor têxtil mundial faturou US$ 45 bilhões em 2017, no Brasil foram investidos 1,9 milhões de reais, 
com produção média têxtil de 1,7 milhões de toneladas, sendo que, no varejo de vestuário, foram produzidas 6,71 bilhões de peças. Foram registrados 1,479 milhões de 
empregados diretos, 8 milhões de indiretos e 29 mil empresas formais em todo o país. O Brasil possui toda a cadeia produtiva do setor, desde a fabricação das fibras, 
passando pela fiação, tecelagem, acabamento e beneficiamento, confecção e produção até a difusão e distribuição do produto de moda. Sendo assim, é possível perceber 
o impacto que essa cadeia produtiva tem na economia”(KUHNEN p.23, 2018).

Neste sentido, pretende-se investigar como está sendo trabalhada a comunicação na 
indústria da moda em relação às novas tecnologias e ao uso da realidade aumentada, levando em consideração tanto o desenvolvimento de produto, como processos de 
divulgação e distribuição dos produtos. Pois neste  contexto, percebe-se que as multiplataformas e os elementos multimodais podem ser um caminho para complementar 
e amplificar a comunicação, gerando maiores possibilidades para esse setor. 
Outros setores como o design de produto, a indústria automobilística e imobiliária já vem à 
algum tempo utilizando-se dessa tecnologia: Em processos de visualização e projeção de imagens e protótipos antes de sua finalização com intuito de avaliação, para 
demonstração de projetos. Também pode ser utilizada para testar a usabilidade de produtos no início do projeto. Em trabalhos colaborativos a RA tem sido usada de 
forma a integrar alguns bancos de dados, como para o design de interiores: um banco de dados em rede permite que os designers tirem fotos do cenário e apliquem o 
mobiliário virtual para visualização do projeto. Ou para integrar dados 3D do projeto em uma reunião, sem a necessidade da construção do protótipo real, tornando-se 
uma ferramenta de produtividade para o design. Na educação a RA também tem sido usada como ferramenta, ao misturar elementos reais e virtuais é possível 
compreender dinamicamente e espacialmente suas relações (FERNANDES; SÁNCHEZ, 2008).
No meio editorial a realidade aumentada aparece com maior frequência, em 
livros como manuais, livros didáticos, nas artes e na literatura infantil, justamente em áreas que a comunicação não permanece tão objetiva e há espaço para a 
subjetividade e interação. (PINA, 2015). 
Nesse cenário, pretende-se averiguar o campo de atuação dessas novas tecnologias na indústria da moda, além de, levar 
conceitos de outras áreas para esse setor, como é o caso do campo editorial e propor sugestões e recomendações que possam fomentar o uso dessas 
ferramentas.
Pretende-se entender como as experiências da transferência da informação além da materialidade, em camadas que fazem a aproximação com o conteúdo 
de diferentes maneiras, podem contribuir para a melhoria da comunicação no setor da moda.

2. Objetivos
Objetivo Geral
Investigar como as novas tecnologias e a 
realidade aumentada estão sendo utilizadas nos processos comunicacionais na indústria da moda.
Objetivos Específicos
•
Realizar um levantamento bibliográfico a 
respeito da utilização da realidade aumentadas nos processos comunicacionais na área da moda e em áreas correlatas.
•
Compreender o processo de interação entre os 
indivíduos envolvidos no processo de comunicação.
•
Formular recomendações e sugestões que possam ser incorporadas por esse setor que tenham como objetivo uma 
melhora no desempenho do processo comunicacional.

3. Metodologia
Este projeto de pesquisa com caráter científico demanda abordagens e métodos que lhe 
confiram tal qualidade. Para tanto, Lakatos e Marconi (2003), consideram as decisões tomadas de forma sistemática essenciais para ordenar a atividade científica, assim 
os procedimentos  podem ser retraçados, permitindo a validação dos resultados e a compreensão do caminho que se seguiu no método investigativo. 
De acordo com os 
objetivos é uma pesquisa exploratória, pois pretende tornar explícito os problemas comunicacionais neste setor e através de levantamento bibliográfico, assim como 
documenta e compreender o fenômeno.
Esta é uma pesquisa aplicada que segundo Da Silva e Menezes (2005), tem o objetivo de gerar conhecimento para a aplicação 
prática e irá abordar o problema de forma qualitativa seguindo os preceitos de Yin (2015), pois tem o objetivo de compreender as relações entre os atores sociais e sua 
situação, e propor recomendações que possam auxiliar a transmissão da informação com utilização de mídias multiplataformas na indústria da moda. O processo 
investigo far-se-á à luz da interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados. 
As etapas consistem em levantamento bibliográfico em periódicos nacionais e 
internacionais em bases de dados científicas. Confronto com levantamento documental em revistas e na internet. Análise dos dados à luz do estado da arte da 
comunicação e processos de interação. Algumas questões a serem respondidas são: Quais as ferramentas e canais mais utilizados nos processos comunicacionais de 
moda? Como a realidade aumentada tem auxiliado nos processos e interação comunicacional em um sentido mais amplo e no setor da moda? Quais estratégias 
comunicacionais utilizadas em outros setores que podem ser absorvidas pela indústria da moda? Que benefícios essas ferramentas podem trazer para o 
setor?

4.Resultados esperados: 
Percebe-se que a RA tornou-se uma nova forma de interação homem-máquina que pode gerar melhorias no processo e qualidade do 
design e fluxo de trabalho, reduzindo tempo e custos, tornando-se uma vantagem competitiva. Sua capacidade de utilização ainda pode ser muito aumentada, 
principalmente pela acessibilidade da tecnologia a uma maior parte da população. Podem ser considerados novos campos de atuação como se propõe este projeto de 
pesquisa: inserir novas abordagens e utilização de ferramentas como a realidade aumentada para facilitar e promover processos comunicacionais na indústria da 
moda.
Esta pesquisa pretende gerar conhecimento de apoio ao desenvolvimento de estratégias e recursos para uma comunicação efetiva no setor de moda, tornando 
importante o entendimento desse cenário e possíveis intervenções e melhorias.
Quanto à viabilidade técnica e científica, a pesquisadora possui vasta experiência na área 
da moda e em processos comunicacionais, pretendendo então aliar as novas tecnologias e realidade aumentada a este cenário, não havendo nenhum tipo de entrave ou 
impedimento para a realização da mesma.
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PROJETO: CONTRIBUINDO COM A INDÚSTRIA 4.0 POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS, DE PROCESSOS PRODUTIVOS E DO 
APRIMORAMENTO DE GESTÃO 

Cronograma:
- fev até mar. 2019 - Seleção dos orientandos para desenvolver as atividades junto ao projeto (meta = 3) / 
- fev. até out. de 2019 -  Realização dos estudos sobre indústria 
4.0 /
- abr. até dez. de 2019 - Orientação dos trabalhos dos orientandos /
- mar.

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)
São diversas tecnologias habilitadoras presentes na indústria 
4.0, tais como: Big data, manufatura aditiva, robótica avançada, segurança digital, integração de sistemas, manufatura digital, computação em nuvem e internet das 
coisas (IoT). Tais tecnologias estarão cada vez mais presentes em produtos, nos processos produtivos e na dinâmica de gestão das empresas e de projetos.
 Assim, este 
trabalho tem o intuito de contribuir com a Indústria 4.0 por meio do desenvolvimento de concepções de produtos que venham a ser providos de certa inteligência; de 
processos produtivos ainda mais otimizados e automatizados; e, no desenvolvimento de artefatos de gestão, como relatórios, cada vez mais automatizados, sem a 
necessidade ou ainda com a mínima influência do ser humano; com auxílio das tecnologias habilitadoras presentes na indústria 4.0,  que possam 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 Industria 4.0 
com o intuito de aplicar: na concepção de produtos, na otimização e(ou) automatização de processos produtivos e no aprimoramento de gestão por meio da 
automatização no desenvolvimento de artefatos, sendo que todas as ações possuem foco na redução/eliminação da interferência do ser humano. 

Objetivos 
Específicos:
Com o intuito de satisfazer o objetivo geral, tem-se os seguintes objetivos específicos:
•
Compreender de maneira história as revoluções industriais tendo 
foco na situação atual da indústria 4.0 – conhecida também como a quarta revolução industrial;
•
Realizar pesquisa do estado da arte sobre os trabalhos existentes que 
abordam a indústria 4.0, com foco em conceitos teóricos e exemplos de aplicações;
•
Desenvolver artigo sobre a situação atual da indústria 4.0, como foco em ações 
presentes no Brasil;
•
Realizar orientações de “Trabalhos de Conclusão de Curso” relacionados à indústria 4.0, para alunos interessados no tema e relacionado com o 
desenvolvimento de produtos, com a otimização e(ou) automatização de processos produtivos ou com o aprimoramento da gestão por meio do desenvolvimento de 
artefatos;
•
Realizar submissão de todos os trabalhos de conclusão de cursos em periódicos juntamente com os orientandos;
•
Criar um grupo de trabalho com 
encontros periódicos para as discussões sobre a indústria 4.0;
•
Realizar a pesquisa de trabalhos que relacionam indústria 4.0 na gestão de projetos;
•
Desenvolver 
artigo sobre a indústria 4.0 na gestão de projetos, com foco em algoritmo que realiza a mensuração da alocação de recursos humanos em projetos, contribuindo com 
gerentes de projetos expertos e iniciantes.
•
Submeter o projeto a órgão de fomento com o intuito de obter apoio financeiro para o desenvolvimento do 
trabalho;
•
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 sexta edição, publicada em 2017. De acordo com o PMI 
(2017, p.2), o guia PMBOK “[...] fornece detalhes sobre conceitos-chave, tendências emergentes, considerações para fazer a adaptação dos processos de gerenciamento 
de projetos e informações sobre como ferramentas e técnicas são aplicadas aos projetos. ”
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, 2017, 
p.570)
Os pacotes de trabalho foram intitulados como:
1 – Seleção dos orientandos;
2 – Realização dos estudos sobre indústria 4.0;
3 – Orientação dos trabalhos dos 
orientandos;
4 – Desenvolvimento dos artigos;
5 – Disseminação do conhecimento;
6 – Submissão à órgão de fomento;
7 – Submissão de resumo ao “Seminário da 
Estácio”;
8 – Envio do relatório final.
A primeira etapa é a “Seleção dos orientandos” que ocorrerá por meio da divulgação de banner sobre o projeto de pesquisa, torna-
se importante ressalta que, atualmente, possuímos dois orientandos, um como foco no desenvolvimento de produto que seja capaz de se autodiagnosticar com possível 
defeito e outra orientação que está relacionada com o desenvolvimento de artefatos de gestão. Para a “Realização dos estudos sobre indústria 4.0” será necessário a 
pesquisa e aquisição de livros, dissertações, teses e artigos, bem como pretende-se organizar um grupo de estudo com encontros periódicos para debater sobre o tema. A 
“Orientação dos trabalhos dos orientandos” ocorrerá durante todo o ano de 2019. O “Desenvolvimento dos artigos” ocorrerá por meio de pesquisa bibliográfica, reflexão 
e desenvolvimento de algoritmos para a gestão de projetos. A ”Disseminação do conhecimento” ocorrerá por meio da organização e realização de workshops e(ou) 
palestras. A “Submissão do projeto à órgão de fomento” ocorrerá com o intuito de obter apoio para o desenvolvimento dos trabalhos junto aos orientandos. Finalizando, 
ocorrerá a “Submissão de resumo ao Seminário da Estácio” e o “Envio do 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 indústria 4.0;
•
Realização de orientações referente a indústria 4.0 em caso de orientandos interessados em uma das linhas de ações 
possíveis: produtos, processos produtivos ou gestão;
•
Submissão de dois artigos científicos;
•
Realização de duas palestras ou workshops relacionados aos trabalhos 
desenvolvidos;
•
Submissão do projeto à órgão de fomento;
•
Submissão de resumo ao “Seminário da Estácio”.

Viabilidade Técnica e Econômica
No que tange a 
viabilidade técnica o projeto é exequível, visto que para tal, torna-se necessário aprofundamento intelectual para o desenvolvimento de hipóteses e soluções dos 
problemas encontrados. No que tange a viabilidade econômica o projeto é viável, visto que inicialmente não é necessário elevado investimento.
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Plano de trabalho vinculado ao curso: Administração
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PROJETO: Economia criativa: incentivo ao empreendedorismo.

Cronograma:
Fevereiro e Março de 2019: Estudo bibliográfico (pesquisa, leitura e fichamento do material).
Abril e Maio de 2019: Construção do Referencial Teórico da pesquisa e da 
Introdução. Submissão de resumo aos Seminário de Pesquisa da Estácio.
Junho de 2019: ref

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO
	O mundo dos negócios tem se tornado cada vez mais competitivo em um ambiente paulatinamente mais incerto, onde novas tecnologias são 
rapidamente inseridas e modelos de negócios se transformam. O empreendedorismo vem se apresentando cada vez mais forte neste cenário, assumindo um papel de 
destaque ao alavancar ideias inovadoras, o que faz com que empresas, independentemente de seu porte, repensem seus modelos e suas políticas para sobreviverem no 
mercado. 
Quando se trata de cidades empreendedoras, segundo o Índice das Cidades Empreendedoras, de 2017, entre as vinte cidades mais empreendedoras do país 
constam três do estado de Santa Catarina: Florianópolis, Joinville e Blumenau; estando Florianópolis como segunda colocada, atrás apenas da cidade São Paulo (ÍNDICE, 
2017). Ainda, Florianópolis é citada como a primeira colocada em capital humano (ÍNDICE, 2017), o que representa uma importante característica que a coloca em 
segunda lugar como Cidade Empreendedora no ranking nacional. Já para especialistas em negócios, outro diferencial de Santa Catarina é contar com programas de 
capacitação e projetos que incentivem a inovação e a vontade de empreender, oferecendo cursos, workshops, palestras e mentorias para startups.	Denota-se que ao 
passo que o número de empreendedores, os quais vem desenvolvendo seus negócios como base no conceito de startup, foi crescendo no Brasil, outro tipo de 
organização que se desenvolveu foram aquelas com o intuito de auxiliar e/ou incentivar os empreendedores a criarem e amadurecerem suas empresas.  Florianópolis 
conta uma série de organizações fomentadoras, entre elas SEBRAE SC, SENAC SC, SENAI SC, ICom, Impact Hub Floripa, Social Good Brasil e Cocreation Lab.
Neste 
contexto, a presente pesquisa tem como foco estas empresas fomentadoras, por isso visa realizar um estudo de caso junto a Cocreation Lab, uma Instituição que oferece 
um ambiente colaborativo voltado para pessoas que tenham ideias nas áreas de economia criativa, com potencial de gerar novos empreendimentos. A Cocreation Lab foi 
inaugurada em 2016, conta com 28 mentores e 66 parceiros e já beneficiou mais de 30 projetos. Sendo assim, uma organização relevante no seu cenário de 
atuação.
Contudo, a presente pesquisa tem por objetivo geral caracterizar a organização Cocreation Lab, de acordo com seus traços culturais, conforme o modelo 
Competing Values Framework (CVF), ou Estrutura de Valores Competitivos, dos autores Quinn e Rohrbaugh (1983) e sua escala Organizational Culture Assessment 
Instrument (OCAI) - modelo de diagnóstico proposto por Cameron e Quinn (1999) - e ainda avaliar a relação de seus traços culturais com o perfil dos empreendedores que 
a procuram.
Optou-se por um diagnóstico cultural para caracterizar a Instituição em estudo, visto que a forma de uma empresa se organizar é influenciada por 
características culturais expressas na estrutura, comportamentos e diversidade dos grupos no desempenho de suas atividades, exercendo forte influência no sucesso das 
organizações.
	A pesquisa se justifica, uma vez que foram poucos os estudos científicos empíricos encontrados focados nas empresas fomentadoras, se comparados aos 
estudos que focam nas startups em si, uma vez que elas, as fomentadoras, são em grande parte responsáveis por uma série de ideias inovadoras terem saído do papel, 
transformando a vida de muitas pessoas. Assim, além de um aprofundamento teórico sobre os temas empreendedorismo, startup, economia criativa e cultura 
organizacional, a presente pesquisa trará uma contribuição empírica quanto ao funcionamento e desempenho de uma importante instituição fomentadora de ideias 
inovadoras, podendo servir de exemplo para que mais organizações deste tipo se desenvolvam.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo  geral
Caracterizar a organização 
Cocreation Lab, de acordo com seus traços culturais, conforme o modelo CVF dos autores Quinn e Rohrbaugh (1983) e sua escala OCAI, modelo de diagnóstico proposto 
por Cameron e Quinn (1999), e ainda avaliar a relação de seus traços culturais com o perfil dos empreendedores que a procuram.

2.2 Objetivos 
específicos:
a)	Compreender o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil e os conceitos de startup e economia criativa;
b)	Apresentar o conceito e a 
importância da cultura organizacional e descrever o modelo Competing Values Framework (CVF) e a escala Organizational Culture Assessment Instrument 
(OCAI);
c)	Compreender a atuação de empresas fomentadoras;
d)	Descrever o perfil dos incubados da Cocreation Lab;
e)	Caracterizar a empresa foco deste estudo, 
Cocreation Lab, de acordo com seus traços culturais;
f)	Avaliar a relação dos traços culturais da empresa em estudo com o perfil dos empreendedores que a 
procuram.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA
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, que será desenvolvido na Cocreation Lab, uma organização fomentadora que já 
ajudou mais de 30 projetos em Florianópolis.
	Quanto a coleta de dados, incialmente será realizada uma profunda pesquisa bibliográfica sobre os temas em estudo, o 
que inclui empreendedorismo e o conceito de startup, economia criativa e cultura organizacional. Os dados empíricos serão colhidos através de pesquisa documental, 
entrevistas semiestruturadas e questionários.
	A pesquisa documental permitirá acesso aos documentos da empresa em estudo, no que tange seu histórico, áreas de 
atuação, editais, eventos, dados cadastrais das turmas, entre outros.
	As entrevistas semiestruturadas serão realizadas com os gestores da organização em estudo, a fim 
de levantar dados sobre a formação da empresa, atividades e seu processo de gestão.
	O perfil dos empreendedores que procuram a Cocreation Lab será levantado 
através de questionário aplicado à base de empreendedores incubados da organização, o qual será enviado aos mesmos, via e-mail, através da ferramenta 
Googleforms.
O diagnóstico da cultura será desenvolvido com base no modelo Competing Values Framework (CVF), dos autores Quinn e Rohrbaugh (1983), e sua escala 
Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI), proposta por Cameron e Quinn (1999). 
O CVF foi o método escolhido para realizar o diagnóstico cultural da 
organização em estudo por ser um dos mais utilizados na área de pesquisa sobre cultura organizacional, o qual combinado à escala OCAI, traz melhor confiabilidade e 
validade, sendo então, mais conveniente para estudos práticos.
O questionário elaborado a partir da OCAI será aplicado a todos os colaboradores da Cocreation Lab e 
com a aplicação do CVF será possível traçar o(s) perfil(is) cultural(ais) da organização em estudo, e avaliar sua relação com o perfil dos empreendedores que a 
procuram.
	Os dados serão analisados com base na teoria estudada.

4 RESULTADOS ESPERADOS
O projeto de pesquisa aqui proposto pretende, através de uma 
revisão sistemática da literatura, aprofundar o conhecimento sobre cultura organizacional, empreendedorismo e o conceito de startup e economia criativa, tendo como 
foco as empresas fomentadoras, as quais se desenvolveram para apoiar o amadurecimento de ideias inovadoras, tendo como pano de fundo um estudo de caso da 
Cocreation Lab, uma relevante fomentadora fundada na cidade de Florianópolis, que já auxiliou mais de 30 projetos.
Espera-se com este estudo que a proposta de 
empresas fomentadoras possa ser levada adiante com cada vez mais êxito, uma vez que elas são um apoio fundamental para o desenvolvimento de projetos inovadores, 
para o amadurecimento dos empreendedores e consequentemente a longevidade de suas empresas. Espera-se também que empreendedores tomem conhecimento da 
existência e o suporte que este tipo de organização pode lhes oferecer. Além disso, o estudo poderá servir para divulgar a existência e função destas empresas, assim 
como pode servir de base para sua replicação em outras instituições de fomento, colaborando para o fortalecimento das mesmas, e desta forma, indiretamente, auxiliar o 
crescimento da economia e a melhora da qualidade de vida da população.

5 VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
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 a 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.


REFERÊNCIAS MENCIONADAS:

CAMERON, K. S.; QUINN, R. E. Diagnosing and changing organizational culture. Massachusetts: Addison-Weslwy, 
1999.
ÍNDICE de Cidade Empreendedoras. Brasil 2017. Endeavor. 2017. 
QUINN, R. E.; ROHRBAUGH, J. A spatial modelo f effectiveness criteria: towards a competing 
values approach to organizational analysis. Management Science, v.29, n.3, p.363-377, 1983.
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PROJETO: EFEITO DO TREINAMENTO COM MÉTODO PILATES NA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA,  DISPNÉIA E CAPACIDADE FUNCIONAL DE 
PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Cronograma:


Inicio da Execução do Plano de Trabalho 02/19
Comprovação aceite Comitê de Ética 03/2019
Contato com os Sujeitos 03/2019
Coleta de Dados 03/2019 a 
11/2019
Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio 04/2019 a 05/2019
Palestra ou Workshop 06/2

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO:  A Insuficiência Cardíaca (IC) caracteriza-se como uma síndrome clínica complexa de caráter progressivo, que ao longo de sua progressão em perda 
progressiva da capacidade funcional, intolerância ao exercício e  agravamento de sintomas relacionados a doença como: fadiga muscular, dispneia, intolerância ao 
exercício e redução da capacidade funcional (OKITA, 2013; NOGUEIRA et al, 2017).  Neste contexto, o treinamento com exercício físico é fortemente recomendado por 
diretrizes nacionais e internacionais como uma ferramenta não medicamentosa (BOCCHI et al., 2009; YANCY et al., 2013; PONIKOWSKI et al., 2016). Dentre as distintas 
modalidades de exercício físico, o método Pilates tornou-se uma tendência popular de rápido crescimento em programas de reabilitação nos últimos anos, ganhando 
aceitação a nível mundial e evidências científicas importantes (ENGERS et al, 2016; MIRANDA & MARQUES, 2018; GUIMARÃES et al, 2012). 
Propõe-se que o estilo 
respiratório exercido durante a realização do método seja capaz de acentuar a respiração toracoabdominal e recrutar a musculatura respiratória de pacientes com 
disfunção respiratória, evidenciando um aumento nos parâmetros de pressão inspiratória máxima (PImax) e pressão expiratória máxima (PEmax)(GIACOMINI et al, 2016, 
SARMENTO et al, 2017; LOPES et al, 2014; QUIRINO et al, 2012). Sabe-se que a presença de comprometimento da função respiratória está relacionado à um pior 
prognóstico e mortalidade significativamente maior, com piora dos sintomas relacionados a doença na IC. Adicionalmente, o exercício pode auxiliar na redução dos 
sintomas de dispneia em repouso e durante as atividades submáximas de vida diária e redução dos sintomas de fadiga muscular, ambos fatores citados como agravantes 
para a capacidade funcional.  
OBJETIVO GERAL: Avaliar os efeitos do treinamento com Método Pilates na força muscular respiratória, dispneia e capacidade funcional de 
pacientes com Insuficiência Cardíaca.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Verificar o efeito do treinamento com Método Pilates na força muscular respiratória (Pimax e Pemáx) 
de pacientes com Insuficiência Cardíaca; 
- Verificar o efeito do treinamento com Método Pilates na capacidade funcional de pacientes com Insuficiência Cardíaca;
- 
Analisar o efeito do treinamento com Método Pilates no sintoma de dispneia de pacientes com Insuficiência Cardíaca;
- Comparar o efeito do treinamento com Método 
Pilates nas variáveis de força muscular respiratória, dispneia e capacidade funcional de pacientes com Insuficiência Cardíaca, pré e pós tratamento de 
intervenção.
METODOLOGIA
Ensaio clínico não controlado. Amostra: adultos de ambos os sexos, idade ≥ 35 anos, diagnóstico clínico de IC, clinicamente estáveis e 
otimizados em relação ao tratamento medicamentoso. Critérios de inclusão: classes funcional II ou III do New York Hart Association (NYHA), FEVE < 45%. Ainda, os 
sujeitos devem estar sedentários por no mínimo três meses. 
Critérios de exclusão do estudo: sujeitos descompensados clinicamente; incapacidade de compreensão dos 
testes aplicados, doenças neurológicas e alterações ortopédicas; praticarem qualquer outra programação de exercícios físicos associada a sua modalidade de investigação 
ou aqueles que não concluírem todas as etapas da avaliação; alteração do tratamento medicamentoso durante o período do estudo; indivíduos com indicação de 
oxigenoterapia também serão excluídos.
A divulgação e encaminhamento de pacientes para o estudo: visitas médicas á médicos cardiologistas e postos de saúde na 
região de São José-SC, por conta da proximidade junto a Instituição Executora do Projeto.  Adicionalmente, panfletos de divulgação serão confeccionados para serem 
distribuídos aos pacientes dos locais de contado, para maiores informações.
Inicialmente, os pacientes serão esclarecidos sobre os procedimentos de coleta, objetivos do 
estudo e seus possíveis benefícios e riscos, caso concordem, assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (resolução específica n°196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde) aprovado de acordo com o Comitê de Ética do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina. 
Após aceitarem em participar os indivíduos serão 
designados aos protocolos de aos procedimentos de avaliação. Cabe ressaltar que os pacientes poderão ingressar no estudo em momentos distintos ao longo dos 12 
meses da pesquisa, respeitando-se o prazo de realização do treinamento proposto que será de 12 semanas.  
Após a seleção dos pacientes, será aplicada uma ficha de 
avaliação inicial detalhada, referente aos dados pessoais, história clínica do paciente e exames complementares. Os instrumentos de avaliação, intervenção e a forma de 
aplicação estão descritos a seguir: Os pacientes serão submetidos no período pré e pós intervenção aos questionários de Qualidade de Vida (Minnesota Living with Heart 
Failure Questionnaire), sintomas de dispneia, testes de força muscular respiratória e avaliação da capacidade funcional através do teste de caminhada de 6 
minutos.
Força Muscular Respiratória: Os valores de PImáx e PEmáx serão determinados por meio de um manovacuômetro analógico (GER-AR, São Paulo, Brasil) 
previamente calibrado. Os testes serão realizados de acordo com as recomendações propostas pela American Thoracic Society (ATS) e a European Respiratory Society 
(ERS). Os valores serão comparados com aqueles preditos (PImáx% e PEmáx%) por meio das equações propostas por Neder et al (1999).
Capacidade Funcional: A 
distância percorrida em 6 minutos (DP6min) será realizada conforme a “American Thoracic Society - ATS” (ATS, 2002; CARVALHO et al, 2011). Serão realizados dois testes 
intervalados (30 minutos). 
Qualidade de Vida:  Para avaliação da qualidade de vida será utilizada a versão brasileira do Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 
(MLHFQ).
 Protocolo de intervenção: programa de reabilitação cardíaca composto de exercícios aeróbios associados a exercícios com Mat Pilates, durante o período de 
12 semanas, com frequência semanal de 3x/semana, e duração das sessões de 60 minutos. 
Etapa 1: 5 minutos iniciais – realização de exercícios de aquecimento em 
esteira ergométrica; Etapa 2: 30 minutos – realização de exercício físico em esteira ergométrica entre os limiares ventilatórios (LV1 e LV2) avaliado pelo teste 
Cardiopulmonar; Etapa 3: 20 minutos de Mat Pilates:  exercícios para expansão torácica e fortalecimento abdominal geral, com fortalecimento da musculatura profunda 
de abdômen (transverso e obliquo interno), exercício de reeducação postural associados aos padrões respiratórios, exercícios que incluem movimento para membros 
inferiores e superiores e de estabilização lombar. Serão realizados com a utilização também de acessórios como thera-band, magic circle, fitball, e rolo de espuma. Todos 
os exercícios serão adaptados de acordo com a individualidade e evolução de cada paciente. 
Etapa 4: 5 minutos finais – relaxamento
Cabe ressaltar que, para que os 
pacientes possam iniciar o protocolo de intervenção proposto, estes deverão ter realizado o teste cardiopulmonar (TCP) anteriormente ao início do programa de 
reabilitação. Para tal, aqueles pacientes que no momento da aceitação do estudo não estiverem com o TCP atualizado, serão encaminhados ao Núcleo de Cardiologia e 
Medicina do Exercício (NCME) localizado no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (CEFID), para que possam realizar o exame de maneira gratuita junto ao médico 
responsável pelo Programa de Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica localizado na Instituição. 
Resultados Esperados
Neste sentido, reconhecer o método Pilates 
como um programa de exercício físico complementar válido como recurso terapêutico não farmacológico no tratamento de pacientes com IC é algo promissor, uma vez 
que pode ser capaz de promover melhora significativa na força muscular respiratória e, consequentemente, na capacidade funcional e sintomas relacionados a doença, 
podendo refletir em um melhor prognóstico e sobrevida. 

VIABILIDADE ECONOMICO FINANCEIRA
Para realização do estudo, segue abaixo o orçamento, sob a 
responsabilidade do pesquisador:
Material permanente: esfigmomanometro, cadeira de plástico, estetoscópio e cronômetro = 197,34
Material de Consumo: canetas, 
grampos, xerox, grampeador, pranchetas = 56,00
Método Pilates: serão utilizados thera-band, Bola Suíça e magic circle ambos disponibilizados pelo pesquisador 
responsável, sem custos ao projeto.
Frequência Cardíaca e zona alvo de treinamento: Cardiofrequencímetros da marca Polar, obtidos como empréstimo para pesquisa 
junto ao Núcleo de Cardiologia e Medicina do Exercício do Centro de Ciências da saúde e do Esporte (CEFID), sem custos ao projeto.
Força muscular respiratória: 
manovacuômetro disponibilizado pelo pesquisador sem custos ao projeto.

Viabilidade Técnica: Em todas as sessões, os pacientes serão cuidadosamente atendidos e 
supervisionados por um profissional instrutor de Pilates e especialista na área de reabilitação cardíaca (Docente Pesquisador). As sessões ocorrerão na clinica de 
fisioterapia da Instituição.
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PROJETO: Preditores associados a homens que mataram suas parceiras em Santa Catarina: indicadores clínicos e psicossociais para a prevenção

Cronograma:
Fevereiro a Março/2019:
- Cruzamento das bases de dados Segurança Pública do Estado com o Sistema de Acesso a Justiça do Tribunal de Justiça. 
- Codificação dos 
homicídios cometidos em tipologias: familicídio, homicídio seguido de suicídio, filicídio e ho

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO:

No contexto brasileiro, cerca de 30% dos feminicídios, ou seja, a violência letal generificada pela condição de ser mulher, são cometidos por um parceiro 
ou ex-parceiro íntimo da vítima. De acordo com o Mapeamento da Violência, o Brasil é o 5º. País que mais mata mulheres, indicando que o Estado Brasileiro é feminicida 
(Meneguel e Portella, 2017). Dentre os feminicídios, no período de 2009 a 2014, foram registrados 7.707 óbitos de mulheres no universo doméstico. Dentre estes casos, 
as mulheres entre 15 a 49 anos foram as mais vitimadas, representando 46% da amostra pesquisada (Romio, 2017). Considerando a violência letal como a forma mais 
brutal e trágica das condições de violência na intimidade, e a grave violação de Direitos Humanos nela implicada, torna-se pertinente compreender as variáveis implicadas 
nos homicídios cometidos na esfera íntima.
De acordo com as pesquisas de origem francófona e anglo-saxônica, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, 
percebe-se como principais os fatores de risco, na atuação letal de homens em relação às suas parceiras: variáveis sociodemográficas (desemprego e baixa escolaridade); 
variáveis situacionais e factuais (estar separado da vítima; ter acesso à arma de fogo; fazer uso abusivo de álcool e outras drogas, histórico de violência conjugal) e 
variáveis clínicas e psicossociais (indícios presentes no ano anterior ao assassinato, como pensamento autoagressivos; ameaças contra a vida da parceira e contra os 
filhos(as) do casal; perseguição em relação a parceira; violência física, psicológica e patrimonial) (Campbell et al, 2007; Ellis, Stuckless & Smith, 2015, Léveillée, Marleau & 
Lefebvre, 2010). 
Martins-Borges; Boeira-Lodetti & Machado (2011) identificaram 51 casos de homicídios conjugais na cidade de Florianópolis, com predominância 
(93,1%) do número de homicídios cometidos por homens. O objeto perfurocortante foi o meio mais utilizado (41% dos casos) e, em segundo lugar, a arma de fogo (36%). 
A separação de corpos, em 35% dos casos, foi a motivação que levou o agressor a matar seu cônjuge.
Na pesquisa, foi identificado que mais da metade (58,7%) não 
tinham histórico de criminalidade. Com isso, pode-se afirmar que a atuação letal na intimidade não é cometida por um “tipo de caráter”, e sim uma passagem ao ato do 
homem comum numa determinada cultura. Considerando que gesto homicida é, muitas vezes, vinculado a um sofrimento psíquico que tem um impacto relevante no 
grupo social e um campo de intervenção da Psicologia, este estudo busca as variáveis preditoras presentes nestes homicídios para fins de prevenção e monitoramento das 
políticas públicas intersetoriais no campo da violência. 

OBJETIVOS:
Geral: Analisar os principais fatores de risco presentes em casos de homens que mataram suas 
parceiras ou ex-parceiras no contexto catarinenses, no período de 2010 a 2017.

Específicos:
Identificar as variáveis sociodemográficas, situacionais e factuais e clínicas e 
psicossociais presentes em casos de homicídios conjugais.
Comparar as amostras de homens que mataram suas parceiras a partir do histórico de criminalidade.
Estimar 
a prevalência dos indícios precursores ao ato em amostras de homens que mataram suas parceiras.
Indicar as principais variáveis preditoras nos casos de homicídios 
conjugais cometidos por homens.

METODOLOGIA:

Delineamento e amostra: O estudo parte de um delineamento quantitativo, de corte retrospectivo, com enfoque 
descritivo e explicativo. A amostra da pesquisa será todos os homicídios dentro da esfera doméstica, no período de 2010 a 2017, ocorridos em Santa Catarina, a saber: as 
regiões de Litoral e Grande Florianópolis, Planalto Catarinense (Norte e Sul), Nordeste, Sul e Vale do Itajaí. O acesso aos dados do Estado se deu através da parceria do 
pesquisador, via projeto de iniciação científica, já desenvolvido na Estácio de Sá do Campus São José, com a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina (SSP/SC), 
através de todos os homicídios ocorridos tipificados como violência doméstica e/ou feminicídio.
Foram totalizados, nesta base de dados da SSP/SC, 398 assassinatos de 
mulheres no estado catarinense, no período de 10 anos. Nestes homicídios, incluem-se os familicídios, homicídios seguidos de suicídio, bem como assassinatos em outras 
relações de parentesco. Na etapa de codificação das variáveis psicossociais, clínicas e dos indícios precursores, será documental, através de dados secundários na análise 
de processos criminais e boletins de ocorrências de violências letais no âmbito da violência letal.
O pesquisador pretende cruzar a base de dados fornecida pela SSP/SC e 
os processos criminais acessados pelo Tribunal de Justiça de Florianópolis. Por meio da parceria já estabelecida com o Tribunal de Justiça de Florianópolis, será possível 
verificar informações sobre autor e vítima em relação ao andamento do processo criminal. Será realizada uma consulta através da base de dados da SSP/SC e do 
cruzamento com o SAJ para garantir a fidedignidade em relação ao tipo de homicídio intrafamiliar cometido.
Instrumento e coleta de dados: será utilizado o Protocolo de 
Registro do Homicídio Conjugal (PRHC), versão traduzida e revisada pelas terminologias do contexto brasileiro do Grille d’analyse multidimensionnelle de l’homicide 
conjugal (Martins-Borges, 2006). O instrumento, com enfoque clínico e documental, permite triangular as informações obtidas em diferentes fontes documentais acerca 
de autores do ato letal.  O instrumento foi baseado na produção científica advinda dos principais fatores de risco e variáveis associadas a passagem ao ato na relação 
íntima, em entrevista clínica com autores de homicídio conjugal e validação por concordância (Martins-Borges, 2006).

Tratamento e análise dos dados: a organização 
dos será realizada através do software Statistical Package for Social Sciences 20.0 (SPSS). O pesquisador pretende utilizar técnicas de dispersão da amostra, para verificar a 
parametria e não-parametria dos dados. Corroborando com outras pesquisas, é possível que os dados, na comparação dos grupos, não atinjam o nível paramétrico. Para 
isso, espera-se utilizar a análise estatística inferencial não-paramétrica Qui-quadrado para a comparação dos grupos. Espera-se considerar, para testar as hipóteses e as 
variáveis preditoras em dois grupos: a variável dependente (homens que mataram sem a presença de histórico de criminalidade) com as variáveis independentes 
(sociodemográficas e factuais; situacionais e psicológicas; e indícios precursores), na comparação com a variável dependente (homens com a presença de histórico de 
criminalidade) e as mesmas variáveis independentes. Após a associação das variáveis pelo teste Qui-Quadrado, as variáveis significativas serão organizadas no modelo de 
regressão linear múltipla, para os preditores significativos nas duas amostras (Dancey & Reidy, 2006).

RESULTADOS ESPERADOS:
Os resultados esperados pretendem 
alcançar as dimensões científica, política e de intervenção psicossocial:
- na dimensão científica, produzir artigos devido ao ineditismo da produção científica sobre fatores 
de risco associados aos homens autores de violência letal. 
- na dimensão política, por meio de capacitações e oficinas direcionadas a profissionais e acadêmicos, na 
visibilidade ao tema da violência letal;
- na dimensão das intervenções psicossociais, pretende fornecer subsídios a instrumentos de manejo e avaliação de risco de 
violência letal, com enfoque na segurança pública, das redes de saúde e de assistência social. Estes cenários são acessados por pessoas em situação de violência, dentre 
elas, a violência conjugal.

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA:
A viabilidade técnica do projeto é conferida devido à pesquisa de doutoramento do pesquisador, com 
enfoque em indicadores clínicos e psicossociais acerca da violência letal. O pesquisador integra uma equipe de especialistas sobre o tema, por meio do Núcleo de Estudos 
em Psicologia, Migrações e Cultura, da Universidade Federal de Santa Catarina, para a mediação teórica e metodológica no projeto. O projeto é economicamente viável, 
pelo tempo e custo, considerando que o pesquisador possui o software para o tratamento dos dados, bem como já estabeleceu as parcerias institucionais necessárias 
para o acesso documental na pesquisa.
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PROJETO: PROPRIEDADES DE MEDIDA E CRITÉRIOS DE INTERPRETABILIDADE PARA INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA MOTIVAÇÃO, NECESSIDADES 
PSICOLÓGICAS BÁSICAS E AUTOEFICÁCIA EM PACIENTES COM DPOC

Cronograma:
CRONOGRAMA DETALHADO
Recrutamento de pacientes: 02 a 12.19
Estudo piloto: 02/2019
Avaliação e intervenção: 02-12.19
Tabulação e Análise dos dados: 05-
12.19
Relatórios mensais para a instituição: 03-12.19
Submissão e apresentação (seminário IC/Estácio): co

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) está entre as principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo, além de resultarem em grande impacto 
social e econômico. Em 2017, 121.200 pacientes com DPOC foram internados na rede pública e privada de saúde do país, contabilizando 102 milhões de reais com 
serviços hospitalares(1). 
As manifestações pulmonares e sistêmicas são características marcantes nesses pacientes, determinando o declínio da capacidade 
funcional(2,3), maior frequência de exacerbações, internações hospitalares(4) e mortalidade(5). Diante disso, a Reabilitação Pulmonar (RP)  é essencial para melhorar a 
condição física e psicológica dos pacientes. Além disso, uma das metas mais almejadas na RP é promover mudança de comportamento, isto porque, apesar de todos os 
benefícios, os efeitos da RP tendem a ser perdidos ao longo do tempo. Sendo assim, o desafio atual é tornar o paciente mais ativo fisicamente, promovendo mudanças no 
estilo de vida(2). 
Assim, as regulações motivacionais, as necessidades psicológicas básicas (NPB) e a autoeficácia têm se tornado desfechos importantes na busca desses 
objetivos, pois parecem estar relacionados à aderência do paciente a comportamentos saudáveis. Considerando que o comportamento é influenciado por diferentes 
motivações e pelo suprimento das NPB, é necessário conhecê-los. Isso possibilitaria distinguir os comportamentos que são realizados livremente daqueles realizados por 
alguma influência. A autoeficácia, definida como a confiança que o indivíduo tem na realização de certas tarefas(6), também pode influenciar neste processo.
Apesar da 
ênfase dada ao tema, pouco se sabe sobre os efeitos da RP nestes desfechos e poucos são os instrumentos disponíveis em português para a sua avaliação. Ademais, as 
propriedades de medida destes instrumentos são, até o momento, desconhecidas, dificultando seu uso e interpretação tanto na prática clínica, quanto no meio científico. 
Portanto, a avaliação destes desfechos em programas de reabilitação depende da utilização de instrumentos válidos e confiáveis, com propriedades de medida e critérios 
de interpretabilidade bem estabelecidos.
Dessa forma, este estudo objetiva testar as propriedades de medida e estabelecer critérios de interpretabilidade para 
instrumentos de avaliação da motivação, NPB e autoeficácia em pacientes com DPOC.

OBJETIVO GERAL
Testar as propriedades de medida e estabelecer critérios de 
interpretabilidade para instrumentos de avaliação da motivação, NPB e autoeficácia em pacientes com DPOC.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Testar a validade, a confiabilidade 
e a responsividade a um programa de RP e determinar a mínima diferença importante (MDI) do Questionário de Regulação do Comportamento para o Exercício Físico-2 
(BREQ-2), da The Basic Psychological Needs in Exercise Scale (BPNES), da Pulmonary Rehabilitation Adapted Index of Self-Efficacy (PRAISE), da Escala Geral de Autoeficácia 
(EGA) e da COPD Self-Efficacy scale (CSES) em pacientes com DPOC.

METODOLOGIA
Ensaio clínico não controlado(7). Os critérios de inclusão são: DPOC moderada a 
muito grave(8); estabilidade clínica no mês prévio ao início da protocolo. Os critérios de exclusão são: tabagismo atual ou cessado há menos de 6 meses; presença de 
comorbidades que influenciem as avaliações do estudo; participação em RP há menos de 6 meses e não assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 
Após 
a 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(9). 
Serão avaliadas as regulações motivacionais (BREQ-2), as NPB (BPNES) e a autoeficácia (PRAISE, EGA, CSES).
Para a análise de confiabilidade inter e intra-avaliador serão 
realizadas duas aplicações na Av1: antes da RP (teste) por dois avaliadores, com intervalo de 10 minutos entre as aplicações. Após 15 dias, ainda antes do início da RP, os 
mesmos instrumentos serão reaplicados apenas pelo avaliador 2 (reteste). Os instrumentos serão reaplicados imediatamente após o final da RP(Av2) para a análise da 
responsividade. 
As regulações motivacionais para a prática de exercícios físicos serão avaliadas pelo BREQ-2. É composto por 19 itens com resposta de 0 à 4 que formam 
5 diferentes construtos: Amotivação, Regulações Externa, Introjectada, Identificada e Intrínseca(10).
A percepção do paciente quanto ao suprimento das NPB será 
avaliada pela BPNES. É composta por 12 itens divididos em três domínios: Autonomia, Vínculo e Competência. As respostas variam de 1 a 5. Quanto maior a pontuação, 
maior o suprimento das NPB(11). 
A autoeficácia será avaliada por três instrumentos. A EGA é composta por 10 itens com respostas entre 1 a 4 e escore final entre 10 a 
40. Quanto maior o escore maior a autoeficácia(12). 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 a 5 e quanto maior a pontuação, 
maior a autoeficácia. A PRAISE contém 15 itens com respostas que variam de 1 a 4. A pontuação varia de 15 a 60, quanto maior a pontuação maiores são os níveis de 
autoeficácia(13).
A RP será estruturada de acordo com as recomendações da ATS/ERS(2)  em 24 sessões de treinamento (3x/semana,2horas) englobando exercícios 
aeróbios, treino de força e alongamento muscular. Os pacientes também participarão de 8 sessões educacionais semanais(1hora)(2).

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Para avaliar 
a validade das escalas com as variáveis de caracterização amostral será utilizado o coeficiente de Pearson ou Spearman. O coeficiente de correlação intraclasse será 
utilizado para analisar a confiabilidade dos instrumentos. A responsividade será avaliada por meio do teste t-pareado ou Wilcoxon. O cálculo da MDI para percepção de 
melhora após a RP basear-se-á no cálculo do tamanho de efeito (d de Cohen) e na correlação moderada mínima (r=0,3) destes instrumentos com suas âncoras. O nível de 
significância adotado para as análises será de 5%.

RESULTADOS ESPERADOS
A RP é comprovadamente eficaz e considerada peça fundamental para melhorar o estado 
funcional, reduzir os riscos de exacerbações, internações, mortalidade e gastos com saúde de pacientes com DPOC. Desde 2013, o estudo da motivação 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, ter instrumentos para avaliar tais desfechos.
Em virtude da importância dos desfechos citados, assim como da relação que pode haver entre essas variáveis 
e outros desfechos clínicos, é importante estudá-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, 
elucidar se os instrumentos existentes para a avaliação de tais desfechos apresentam propriedades de medida e interpretabilidade satisfatórias. Além disso, 
conseguiremos demonstrar se a RP é capaz de promover mudanças nas regulações motivacionais e autoeficácia de pacientes com DPOC. Portanto, trata-se de um estudo 
com grande potencial para promover tanto contribuições científicas quanto clínicas.

VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
A pesquisa será desenvolvida em parceria 
com o NuReab/UDESC, grupo de pesquisa que onde estou vinculada como pesquisadora e coordeno esta linha de pesquisa. O NuReab já oferece RP para esses pacientes e 
conta com adequada infraestrutura física e instrumental para avaliação dos pacientes. Dessa forma, o projeto apresenta total viabilidade para seu 
desenvolvimento.
Além disso, esta proposta possibilita o estreitamento da parceria entre o Centro Universitário Estácio e o NuReab/UDESC. Entende-se esta pareceria 
como uma valiosa oportunidade aos bolsistas de iniciação-científica, contemplados no Programa de Iniciação Científica 2018/19, que serão envolvidos neste 
projeto.
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PROJETO: Perfil epidemiológico de pacientes hipertensos atendidos em unidades básicas de saúde da cidade de São José– SC.

Cronograma:
Coleta fevereiro a junho de 2019. Análise de dados Julho, agosto e setembro de 2019. Escrita de 3 artigos e envio para as revistas entre outubro e dezembro de 2020.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
A Hipertensão Arterial (HA) é, isoladamente, o fator de risco modificável mais importante para prevenção de Doenças Cardiovasculares (DCV), sendo principal 
causa de mortalidade mundial (VI DIRETRIZ BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010; CORNELISSEN, 2013). 
A prevalência mundial é de aproximadamente um bilhão de casos 
sendo responsável por aproximadamente 7,1 milhões de mortes por ano (JNC, 2004). Em geral, a HAS possui baixas taxas de controle, apresentando-se como um dos 
problemas de saúde pública mais importantes (VI DIRETRIZ BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010; CORNELISSEN, 2013; JNC, 2004; PERKOVIC, 2007). No Brasil, no total de 
óbitos, 20% a 50% são ocasionados por doenças cuja causa está associada à HA. (GUSS, 2004).
 O objetivo clínico primário no gerenciamento da HAS é manter os valores 
de pressão arterial abaixo de 140/90 mmHg (milímetros de mercúrio), no entanto, os valores de PA entre 120-140 / 80-90 mmHg, merecem atenção (PERKOVIC, 2007; 
WEBBER, 2013). Devido ao seu grande impacto na morbimortalidade da população brasileira, o Ministério da Saúde implementou, em 2001, o Plano de Reorganização da 
Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes mellitus, tendo a educação e a promoção à saúde como alicerces. (SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS, 2001). 
A HAS se 
relacionam com fatores de risco modificáveis como o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, a obesidade, as dislipidemias, o consumo excessivo de sal, e 
ingestão insuficiente de frutas e verduras e a inatividade física (McGORRIAN et al., 2011). 
Estudos demonstram que a não aderência ao tratamento medicamentoso, 
associada aos custos dos medicamentos e às condições sociodemográficas dos pacientes, é um dos principais motivos da procura por serviços de 8 emergência, podendo 
interferir na Qualidade de Vida (QV) desses pacientes (DEVIS, 2012, CARVALHO, 2012). Muitos fatores podem determinar a não adesão ao tratamento da HAS, o que faz 
disso um fenômeno complexo e multideterminado. Frequentemente esses pacientes têm menor renda salarial, dificuldades de acesso aos serviços, maior consumo de 
bebidas alcoólicas e acompanhamento médico irregular (CASTRO, 1999). 
Desse modo, a identificação da não adesão ao tratamento anti-hipertensivo, bem como dos 
fatores relacionados a essa condição, podem possibilitar a elaboração de um plano de intervenção, com vistas a aumentar a aderência ao tratamento, diminuindo as 
complicações causadas pela HAS e o número de internações, o que poderá reduzir os gastos relativos ao sistema de saúde. A OMS conceitua qualidade de vida como 
sendo “a percepção do indivíduo, de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupações”. A QV serve como indicador nos julgamentos clínicos de doenças específicas, avalia o impacto físico e psicossocial que as enfermidades podem 
acarretar para as pessoas acometidas, permitindo um melhor conhecimento acerca do paciente e de sua adaptação à condição de estar doente (WHOWOL, 1998). Em 
relação ao Sul de Santa Catarina, pesquisa de base populacional realizada com idosos no ano de 2015, na cidade de Tubarão/SC, identificou que de todos os idosos 
entrevistados, 86,8% foram considerados hipertensos. Destes, 56,2% apresentaram hipertensão arterial sistólica isolada, sendo que todos os idosos com faixa etária ≥80 
anos apresentavam hipertensão (NUNES et al., 2015). 
Por se tratar de uma condição de alta incidência e com tanta repercussão nas condições de saúde dos indivíduos 
acometidos, e sendo um fator de risco modificável para o desenvolvimento de outras comorbidades, nota-se a importância de se retratar o perfil da população com 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) no município de São José-SC. Este estudo irá auxiliar na compreensão do perfil epidemiológico de pacientes hipertensos e, 
conseqüentemente, auxiliar no planejamento de futuras intervenções e pesquisas. Considerando o que foi exposto, esta pesquisa estabelece como questionamento 
principal: Qual o perfil epidemiológico de hipertensos atendidos em unidades básicas de saúde da cidade de São José?

Objetivos
Objetivo principal: Caracterizar o perfil 
epidemiológico de hipertensos atendidos em unidades básicas de Saúde de São José -SC. 
 Objetivos específicos: 
- Traçar o perfil epidemiológico de hipertensos 
atendidos em Unidades Básicas de Saúde da cidade de São José-SC; 
- Identificar os fatores de risco mais frequentes de hipertensos atendidos em Unidades Básicas de 
Saúde da cidade de São José-SC; 
- Traçar o perfil de Qualidade de Vida e verificar a Adesão medicamentosa de hipertensos atendidos em Unidades Básicas de Saúde da 
cidade de São José-SC.
Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo observacional do tipo transversal, por inquérito.
A população será composta por indivíduos 
adultos de ambos os sexos, com diagnóstico clínico de hipertensão arterial sistêmica (HAS), independentes do uso ou não de medicação. Os participantes serão 
recrutados na comunidade por meio de contato com as Unidades Básicas de Saúde, em ambulatórios e centros de reabilitação da cidade de São José – SC. Serão excluídos 
10 os indivíduos que apresentarem déficit cognitivo, ou que não participarem de todas as etapas do estudo.
Os indivíduos que aceitarem participar serão informados dos 
objetivos, procedimentos da coleta, possíveis riscos e benefícios relacionados ao estudo. Em seguida, irão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, bem 
como o termo de consentimento para filmagens e fotografias, onde afirmarão estar conscientes sobre os procedimentos e aceitarão fazer parte da amostra deste estudo. 
Em seguida, os participantes serão submetidos à avaliação por examinadores devidamente treinados, utilizando-se questionários já estruturados e validados para a 
população do estudo e questionário estruturado pelos próprios pesquisadores. As avaliações serão realizadas de forma padronizada, em ambiente calmo e privativo, 
porém a ordem de realização dos questionários será aleatorizada. Para a realização deste estudo, primeiramente será realizado treinamento prático dos examinadores 
para minimizar a ocorrência de erros inter e intra avaliadores que possam reduzir a confiabilidade relatada na literatura dos instrumentos.
Para este estudo será 
construído, exclusivamente para uso nesta pesquisa, um questionário com dados necessário para a obtenção do Perfil Epidemiológico desta população.
O IMC [massa 
corporal (kg)/estatura² (m²)] será estabelecido a partir do peso e da altura. A circunferência da cintura (CC), considerada como indicador isolado de risco para a saúde, por 
caracterizar obesidade central, será medida com fita métrica 2,5 cm acima da linha do umbigo (DIRETRIZES DO AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE, 2013).
Para 
avaliação da Qualidade de Vida, será utilizado o Instrumento MINICHAL (MiniQuestionário de Qualidade de Vida em Hipertensão Arterial) (CARVALHO et al., 2012), sendo 
este um instrumento específico para a avaliação da qualidade de vida em indivíduos hipertensos.
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PROJETO: PARTICIPAÇÃO DE INGREDIENTES PROCESSADOS E ULTRAPROCESSADOS E APORTE NUTRICIONAL NOS CARDÁPIOS OFERECIDOS EM 
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Cronograma:


•
Revisão de literatura – fevereiro 2019 a dezembro de 2020.
•
Envio de relatórios mensais – março a dezembro de 2019.
•
Levantamento das informações dos rótulos 
– fevereiro 2019 a setembro de 2019.
•
Avaliação da adequação da composição aos parâmetros d

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO

O envelhecimento é acompanhado por diversas alterações fisiológicas que podem afetar negativamente o estado nutricional, tais como: o 
comprometimento sensorial, com declínio da função gustativa e olfativa, resultando em redução do apetite; problemas de saúde bucal que podem resultar em dificuldade 
de mastigação; perda progressiva de visão e audição; e alterações biológicas no sistema digestório, como redução da motilidade intestinal, disfagia e diminuição da 
secreção gástrica.   Em virtude dessas mudanças é comum que a alimentação seja baseada em uma dieta monótona e de baixa qualidade, o que compromete a ingestão 
alimentar e o estado nutricional (AHMED; HABOUBI, 2010; GUYONNET; ROLLAND, 2015).
Os idosos institucionalizados são predominantemente dependentes de 
cuidados para atender suas necessidades nutricionais. Quase todos os alimentos são fornecidos através do serviço de alimentação e nutrição da instituição, com a maioria 
dos moradores tendo acesso limitado a alimentos preparados externamente. Estas circunstâncias exigem que os prestadores de cuidados a idosos ofereçam refeições e 
lanches nutricionalmente adequados. Apesar das orientações e supervisão de profissionais capacitados, como nutricionistas, para auxiliar o pessoal com o planejamento 
do cardápio, os alimentos fornecidos nem sempre atendem às exigências nutricionais, com consumo de proteínas frequentemente abaixo do recomendado (IULIANO et 
al., 2017).
Embora os padrões alimentares dos idosos sejam bem caracterizados, pouco se sabe sobre o grau de processamento dos alimentos que eles geralmente 
consomem (FARDET et al., 2017).
A atenção ao processamento dos alimentos possibilita compreender a conexão entre a dieta e a saúde pública (MONTEIRO et al., 
2017). O suprimento de alimentos processados e ultraprocessados está aumentando exponencialmente em todo o mundo, em países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, em detrimento de alimentos in natura ou minimamente processados (MONTEIRO et al., 2013). 
Recentemente, com o propósito de auxiliar a 
classificação de alimentos e bebidas processados e ultraprocessados, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) publicaram 
um documento intitulado “Modelo de Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana da Saúde”. O documento visa servir como ferramenta no planejamento e na 
implementação de estratégias regulamentadoras relacionadas com a prevenção e o controle da obesidade e do sobrepeso, possibilitando a classificação de alimentos que 
contenham uma quantidade excessiva de açúcares livres, sal, gorduras totais, gorduras saturadas e ácidos graxos trans (OPAS, 2016).
	Os produtos ultraprocessados são 
formulações industriais, comumente produzidas com ingredientes gordurosos, açucarados ou salgados, muitas vezes ricos em gorduras saturadas ou trans, e pobres em 
fibras dietéticas e outros micronutrientes importantes (MONTEIRO et al., 2017). Alimentos ultraprocessados incluem guloseimas, bebidas adoçadas com açúcar ou 
adoçantes artificiais, pós para refrescos, misturas para temperos prontos, macarrão instantâneo, embutidos, produtos congelados prontos para consumo, salsichas e 
refrigerantes, por exemplo (BRASIL, 2014).
Os processados são alimentos produzidos pela adição de açúcar, óleo, sal ou outro ingrediente culinário a produtos in natura 
ou minimamente processados. Os processos incluem métodos de conservação, cozimento ou fermentação, com o objetivo de aumentar a durabilidade dos alimentos ou 
modificar ou melhorar suas qualidades sensoriais. Exemplos típicos de alimentos processados são vegetais, frutas e legumes em conserva, sementes salgadas ou 
açucaradas, carnes curadas ou defumadas, peixe enlatado, queijos e pães (BRASIL, 2014; MONTEIRO et al., 2016). 
 Sendo assim, torna-se relevante o monitoramento do 
grau de processamento dos alimentos consumidos por idosos institucionalizados, uma vez que esses produtos estão diretamente associados ao estado nutricional e 
desenvolvimento de morbidades.

OBJETIVOS

Objetivo geral
•
Avaliar a frequência e adequação de ingredientes processados utilizados no preparo de refeições e 
aporte nutricional nos cardápios oferecidos em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) de Instituições de longa permanência (ILP) em Florianópolis/SC, com base nas 
diretrizes do Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e recomendações nutricionais.

Objetivos específicos
•
Fazer levantamento no estoque 
nas UAN das ILP, dos produtos industrializados utilizados nas preparações servidas;
•
Analisar a lista de ingredientes dos produtos industrializados utilizados nas 
preparações servidas nas UAN das ILP;
•
Analisar a tabela de informação nutricional dos produtos industrializados utilizados nas preparações servidas em UAN 
asilares;
•
Comparar a composição nutricional dos produtos industrializados utilizados nas preparações servidas nas UAN das ILP, 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 nas UAN das ILP;
•
Classificar os produtos industrializados utilizados nas preparações servidas nas UAN das ILP avaliados como adequados ou não 
adequados para o consumo;
•
Verificar o grau (percentual) de adequação dos produtos industrializados utilizados nas preparações servidas nas UAN das ILP, frente às 
diretrizes do Perfil Nutricional da OPAS;
•
Classificar os produtos industrializados utilizados nas preparações servidas nas UAN das ILP, como in natura, minimamente 
processado, processados ou ultra processados.
•
Verificar a frequência dos diferentes níveis de processamento em todos os ingredientes utilizados no 
cardápio.
•
Avaliar a adequação do aporte dos principais nutrientes oferecidos no cardápio mensal das ILP.
•
Comparar os resultados observados nas UAN das 
diferentes ILP

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo qualitativo de delineamento transversal. Os dados serão coletados no primeiro semestre de 2019, no período de 
quatro semanas, em três unidades de alimentação e nutrição (UAN) localizadas em diferentes instituições de longa permanência de idosos em Florianópolis-SC.
As UAN 
oferecem todas as refeições, sendo que duas ILP atendem idosos de ambos os sexos, enquanto uma delas atende apenas idosas mulheres. Para realização desta pesquisa 
será avaliada apenas a principal refeição do dia, ou seja, o almoço. Os dados serão coletados de segunda-feira a domingo, durante um período de 30 dias. 
Todas as 
informações serão coletadas a partir do cardápio e dos rótulos dos alimentos, por estagiárias curriculares, as quais preencherão as planilhas a partir do detalhamento de 
cada preparação estabelecida no cardápio para o almoço através de duas etapas: a verificação dos produtos liberados do estoque destinados à produção do almoço; e o 
acompanhamento durante a execução, com objetivo de minimizar erros associados a alterações de preparações, trocas e substituições de ingredientes. 
As preparações 
das refeições servidas no almoço serão analisadas considerando-se todos os ingredientes utilizados em cada receita, sem detalhamento da quantidade. Para os produtos 
classificados como processados ou ultraprocessados de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira (2014), será realizada a análise do teor dos componentes 
dietéticos de risco como os açúcares livres, sódio, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e aditivos. A avaliação será realizada através da lista de ingredientes 
e pela tabela de informação nutricional, considerando como base a porção do produto indicada pelo fabricante. Posteriormente, os ingredientes foram classificados como 
adequados ou inadequados, conforme parâmetros propostos pelo “Modelo de Perfil Nutricional” da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2016).
Para avaliar o 
aporte de nutrientes dos cardápios oferecidos nas UAN, serão realizadas, durante o período de dez dias o acompanhamento das quantidades consumidas em cada 
unidade. Os alimentos serão pesados separadamente nas cubas após sua preparação, oferecido para os (as) idosos (as) e então serão pesadas as sobras das cubas e 
também o resto dos pratos, com o objetivo de obter a ingestão dos idosos. A quantidade total de alimentos consumido em cada preparação será dividida pelo número de 
idosas de cada Instituição de longa permanência, permitindo assim, a avaliação da quantidade média per capita do consumo. 
Os dados serão s analisados no programa 
Microsoft Excel 2015 e apresentados em forma de gráficos ou tabelas.

VIABILIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA
 	O projeto será submetido a edital de financiamento de 
pesquisa, a princípio, da Open Society Foundations, visando captar recursos para custear a pesquisa, no entanto, a falta de financiamento do projeto não inviabiliza a 
execução da mesma, visto que todo material utilizado estará disponível nas próprias ILP, e os alunos envolvidos na pesquisa, serão estagiários curriculares do estágio de 
Administração de UAN.
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PROJETO: Segurança e Privacidade Condicional em Redes Veiculares com com autenticação baseada em blockchain

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

em redes veiculares;
 ão sistemática sobre técnicas de autenticação anônima 

Descrição do Plano de Trabalho
1.	Introdução
Ao longo dos últimos anos, muitos esforços de pesquisa estão focados no avanço das redes veiculares (VANETs - Vehicular Adhoc Networks), consideradas 
hoje uma das principais tecnologias para fornecer segurança e conveniência aos motoristas, bem como possibilitar novas aplicações voltadas ao entretenimento dos 
passageiros. Apesar dos vários benefícios oferecidos pelas redes veiculares, estas introduzem desafios de segurança, tais como a dificuldade em garantir a autenticidade e 
anonimato dos dados disseminados e a dificuldade em detectar comportamentos maliciosos na rede, os quais ainda geram questões abertas em termos de pesquisa e 
inovação. A segurança e a privacidade são identificadas como obstáculos a serem transpostos para a efetiva realização de Sistemas de Transportes Inteligentes baseados 
em redes veiculares. Prover a privacidade condicional é essencial para garantir a revogação da privacidade dos nós com comportamentos maliciosos. 

A privacidade é 
um dos maiores desafios na implementação e uso das aplicações de redes veiculares. Informações como identidade e comportamento do condutor, localização presente e 
passada do veículo, em muitos casos, deve ser privada. Os mecanismos de segurança devem fornecer privacidade (anonimato) para os veículos, porem, também devem 
ser capazes de monitorar o comportamento destes veículos para que quando um veículo assuma um comportamento inadequado (malicioso), este possa ser identificado. 
Em outras palavras, os veículos em uma VANET precisam ter uma privacidade condicional. Ou seja, a privacidade dos veículos seria garantida se eles se comportarem de 
forma adequada na rede. Caso contrário, a privacidade deve ser revogada e estes não permanecerão mais como anônimos (Huang et al., 2017a; Chuang and Lee, 2016; 
Xiong et al., 2017).

Devido as suas características, as redes veiculares estão propensas à presença de nós maliciosos. Os ataques ativos, provenientes desses nós, 
precisam ser evitados, já que estes podem enviar informações falsas na rede, bem como desviar pacotes, modicar seu conteúdo e até mesmo injetar novas mensagens na 
rede. Logo, torna-se necessário o desenvolvimento de soluções capazes de incentivar comportamentos cooperativos, mas que identifiquem a presença de nós maliciosos 
para revogar a sua privacidade (Dai et al., 2013).

Segundo Li et al. (2016), detectar nós maliciosos tornou-se um grande problema no que diz respeito a segurança em 
VANETs. Minimizar os ataques e as consequências de comportamentos maliciosos é muito importante em soluções que necessitam da cooperação e da honestidade dos 
nós, tais como as aplicações de segurança no trânsito.

2.	Motivação
O Sistema Cooperativo de Transporte Inteligente (CITS) permite interligação de veículos para troca 
de alertas, a fim de melhorar a segurança rodoviária. Embora esta tecnologia esteja prestes a entrar no mercado nos próximos anos, as questões críticas relacionadas à 
segurança da comunicação continuam sendo um desafio para as pesquisas.
As soluções atuais para proteger a comunicação entre veículos dependem principalmente do 
uso de certificados digitais para autenticação. No entanto, tal abordagem impõe uma sobrecarga significativa aos veículos, uma vez que é computacionalmente exigente e 
requer a validação do certificado dentro de um período limitado. Desta forma, uma arquitetura de segurança abrangente para sistemas automotivos é necessária para 
permitir o desenvolvimento de novos serviços proteger os veículos contra ataques e garantir a privacidade dos os usuários finais.
A BlockChain, uma tecnologia disruptiva 
que encontrou muitas aplicações de criptomoeda em contratos inteligentes, é uma possível solução para os desafios de segurança e privacidade em redes 
veiculares.


3.	Objetivos
3.1 Objetivo Geral
Prover a autenticação anônima, a privacidade condicional e a detecção de comportamentos maliciosos de veículos em 
redes veiculares híbridas, por meio do desenvolvimento de uma infraestrutura de segurança com a utilização de uma autenticação baseada em blockchain.

3.2 
Objetivos Específicos
De forma a alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram definidos:

1.	Conceber uma infraestrutura de segurança para 
prover autenticação anônima em redes veiculares híbridas com autenticação baseada em blockchain. 

2.	 Conceber um mecanismo para detectar o comportamento 
malicioso de veículos e que possa ser integrado à infraestrutura de segurança. 

3.	 Prover um mecanismo para revogar o anonimato de veículos maliciosos ou suspeitos 
e com isso prover privacidade condicional. 


4.	Procedimentos Metodológicos e plano de trabalho
O foco principal do projeto aqui proposto é a concepção de uma 
infraestrutura de segurança que visa prover autenticação anônima baseada em blockchain, privacidade condicional e detecção de nós maliciosos. A seguir, estão descritas 
as etapas previstas para o desenvolvimento da pesquisa.

Etapa 1: Estudo bibliográfico sobre segurança em redes veiculares
Esta primeira etapa é destinada à formação 
da equipe do projeto, por meio do estudo relacionadas à redes veiculares, segurança em redes veiculares e sobre simulação em redes veiculares.
 º 
mês

criptográficos.

Etapa 2: Revisão sistemática sobre técnicas de autenticação anônima de mensagens
Esta etapa visa identificar o estado da arte sobre técnicas de 
autenticação anônima de mensagens de dispositivos empregados na Internet das Coisas e nas redes veiculares (V2I), por meio da execução de revisões sistemáticas da 
literatura.
 º mês
 ão dos trabalhos 
relacionados alinhados aos requisitos do projeto e estudo e comparação dos trabalhos selecionados.

Etapa 3: Análise comparativa (qualitativa) de técnicas e protocolos 
de autenticação anônima de mensagens utilizando blockchain
Esta etapa visa analisar as principais técnicas de autenticação anônima de mensagens de dispositivos 
alinhadas aos requisitos de confiabilidade, temporais e de segurança das aplicações de disseminação de dados.
 º mês

Análise dos artigos e das técnicas propostas nos artigos. Comparar qualitativamente as técnicas.

Etapa 4: Implementar e avaliar quantitativamente técnicas de 
autenticação anônima de mensagens com blockchain usando simuladores
Esta etapa visa implementar e avaliar quantitativamente as técnicas selecionadas com objetivo 
de avaliar o uso destas em um protocolo de disseminação de dados.
 º mês

técnicas de autenticação anônima de mensagens usando simuladores de rede e de mobilidade com objetivo de avaliar os sobrecustos (overhead) de armazenamento, 
computacional e de comunicação, considerando diferentes cenários reais de mobilidade.

Etapa 5: Implementação dos protocolos de autenticação anônima de 
mensagens
Esta etapa visa implementar os protocolos de comunicação baseados nas técnicas selecionadas na etapa 4.
 º mês

meses
 ão anônima serão implementadas no simulador de redes OMNET.

Etapa 6: Implementar a 
infraestrutura de segurança proposta
Esta etapa visa implementar a infraestrutura de segurança no simulador de redes OMNET++.
 º mês

meses
 ão orçamentaria deste projeto, em 
princípio, não requer despesa alguma.

6.	Resultados esperados do projeto
As principais contribuições científicas ou tecnológicas que se buscam obter neste projeto 
incluem a caracterização do estado-da-arte sobre privacidade em redes veiculares, englobando os processos de autenticação anônima, privacidade condicional e detecção 
de comportamentos maliciosos e também implementar um mecanismo para detecção de comportamentos maliciosos baseado em reputação.
No que tange as ações de 
disseminação este projeto visa no âmbito do ano de 2019 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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Tecnologia da InformaçãoPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2019 ESTÁCIO SANTA CATARINA

PESQUISADOR(A): Simone Keller Fuchter
Plano de trabalho vinculado ao curso: Jogos Digitais

@: simonekf.2011@gmail.com

PROJETO: Energia limpa em apresentação virtual

Cronograma:
Cronograma para fevereiro/2019 a janeiro/2020;
Cronograma
-Levantamento Bibliográfico, sobre energias renováveis, em especial a energia solar e a variedade de 
tecnologias relacionadas. Revisão de Literatura: mês 1, mês 2, mês 3, mês 4;
-Levantamento e est

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
As energias renováveis têm um importante papel em nossa sociedade, pois os recursos naturais não podem ser explorados de forma irresponsável. 
Tecnologias de geração de energia limpa como as placas fotovoltaicas têm um importante papel na atualidade e é importante que sejam criadas estruturas que 
expliquem, conscientizem, demonstrem como estas tecnologias podem ser utilizadas de forma que tragam para a sociedade esclarecimentos sobre sua utilização, 
montagem, manutenção entre outras informações. Uma interessante forma de apresentar estas tecnologias é através de Realidade Aumentada para que seja possível 
criar ambientes explicativos e instrutivos de forma virtual, demonstrando como são feitas as instalações destes painéis solares.

Objetivos: 
-Sensibilizar as pessoas sobre 
o uso das tecnologias de energia renovável
-Propiciar o entendimento sobre as instalações de painéis solares e suas peculiaridades
-Apresentar de forma virtual, uma 
demonstração do funcionamento das placas fotovoltaicas.


Metodologia, 
Para realizar esta pesquisa, será utilizada a forma exploratória e descritiva, tendo uma 
abordagem qualitativa incluindo a observação simples e utilizando também a abordagem quantitativa em sua análise. 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). Incluirá pesquisa bibliográfica e documental junto aos manuais dos fabricantes de softwares da plataforma de Realidade 
virtual, Unreal Engine ou Unity 3D. Será criado um protótipo para ser avaliado em suas funcionalidades e resultados. 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 e que o aluno tenha fácil acesso, incluindo obras disponibilizadas na Biblioteca do Centro Universitário Estacio de SC. Também serão usados 
fichamentos para transcrever os dados com o máximo de exatidão possível. 
Já na pesquisa documental de fonte primária, estão incluídos os manuais dos fabricantes dos 
softwares em estudo, 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. Estes manuais serão das plataformas Unreal 
Engine e Unity 3D.
Quanto a documentação direta, que se constitui em geral, nos levantamentos que são feitos no próprio local onde os fenômenos ocorrem (LAKATOS, 
2003), este projeto contará com uma pesquisa de laboratório, onde o pesquisador terá condições de provocar, produzir e reproduzir fenômenos, em condição de controle 
(SANTOS, 2015).
Terá uma interface de cenários criados no software Sketchup e depois exportados para plataforma Unreal engine 3D,ou Unity 3D para ao final, ser 
compilado e gerado um app de realidade virtual.
Etpas: 1- Levantamento bibliográfico; 2- alinhamento dos objetivos e tarefas; 3-estudo das tecnologias e escolha da 
plataforma; 4- elaboração do protótipo; 5- desenvolvimento dos objetos em 3d; 6-análise dos resultados; 7-elaboração de artigos e projetos para fomento.

Viabilidade 
econômica financeira
Este trabalho não necessita de orçamento extra para ser realizado. A pesquisadora usará equipamentos próprios ou os dos laboratórios da 
instituição. Os softwares utilizados serão gratuitos. 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


Resultados esperados.
Espera-se que com o protótipo de 
aplicativo construído, seja possível apresentar de forma detalhada como são as instalações das placas de energia solar, de uma forma realista e de tamanho real.
Os 
resultados esperados também estão relacionados ao importante papel de divulgar a importância das energias renováveis de uma forma interessante e inovadora, 
misturando elementos virtuais junto ao ambiente real.
Espera-se também, que a Realidade Aumentada traga uma visualização bastante realista da forma em que os 
painéis são utilizados, esclarecendo, educando e divulgando o tema.
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Exatas e EngenhariasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2019 ESTÁCIO SÃO PAULO

PESQUISADOR(A): Alessandra Pereira Majer
Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia Ambiental e Sanitária

@: alessandra.majer@gmail.com

PROJETO: Avaliação do efeito de poluentes atmosféricos sobre comunidades liquênicas na Grande São Paulo

Cronograma:
Fevereiro 2019 – Levantamento de informações publicadas sobre o conceito de bioindicador; Identificação de líquens; Redação de relatório.
Março 2019 – Elaboração e 
apresentação de Palestra sobre Bioindicadores; Identificação de líquens; Redação de relatór

Descrição do Plano de Trabalho
A degradação ambiental vem tomando proporções cada vez maiores em âmbito global, e tem como um de seus principais elementos causadores a poluição (SANTOS & 
MARTINS, 2002). Especificamente, a poluição atmosférica traz prejuízos não somente à saúde e à qualidade de vida das pessoas de forma direta, mas também de forma 
indireta quando acarretam maiores gastos ao Estado, decorrentes do aumento do número de atendimentos e internações hospitalares, além do uso de medicamentos, 
custos esses que poderiam ser minimizados com a melhoria da qualidade do ar dos centros urbanos (ARBEX et al, 2012; DAMILANO, 2006; ROSEIRO e TAKAYANAGUI, 
2006). A poluição do ar pode também afetar a qualidade dos materiais (corrosão), do solo e das águas (chuvas ácidas), além de afetar a visibilidade (MMA, 2017).
Em 
função disso, a gestão da qualidade do ar tem como objetivo garantir que o desenvolvimento socioeconômico ocorra de forma sustentável e ambientalmente segura. 
Para tanto, se fazem necessárias ações de prevenção, combate e redução das emissões de poluentes e dos efeitos da degradação do ambiente atmosférico. Entretanto, 
para que a gestão se dê, antes de qualquer coisa, é necessária uma avaliação das condições atmosféricas, assim como seu monitoramento (JACOBI, 2006; MMA, 2017). 
Porém, apesar das áreas urbanas geralmente apresentarem concentrações indesejáveis de contaminantes, é raro que exista um sistema abrangente de monitoramento, 
dada a sofisticação e os custos elevados dos métodos físico-químicos tradicionais, apesar destes poderem ser minimizados pela adoção complementar do 
biomonitoramento (CARNEIRO, 2004 apud GONÇALVES et al., 2007).
Neste contexto o presente projeto visa: (1) diferenciar os conceitos de bioindicador, biomonitor e 
espécie sentinela, também (2) organizando uma lista de grupos e espécies com este tipo de potencial, identificando as espécies brasileiras que já foram utilizadas com 
esta finalidade. O projeto ainda envolverá (3) a identificação de organismos internacionalmente reconhecidos como bioindicadores, os líquens, coletados em projeto 
prévio. 
Portanto, o presente será subdivido em duas etapas principais, (1) uma voltada ao levantamento bibliográfico de informações relacionadas a utilização de 
espécies para o controle e avaliação de poluição atmosférica e (2) outra voltada a identificação de espécies reconhecidos internacionalmente como biomonitores, os 
líquens, que foram coletados em diferentes pontos da grande São Paulo em projeto prévio. Para a primeira etapa serão utilizadas bases de dados internacionais (ex.: 
EBSCO) visando o levantamento de informações históricas e recentes sobre os conceitos de biomonitores, bioindicadores e espécies sentinelas, não só diferenciando-os e 
identificando sua aplicação, mas também gerando uma lista dos principais grupos e espécies associados a cada tipo. Especificamente para a Grande São Paulo, serão 
levantados os trabalhos que fizeram este tipo de uso, identificando a aplicabilidade destes tipos de organismos frente ao cenário paulista de poluição atmosférica, 
avaliando também sua aplicabilidade na realidade brasileira. Concomitantemente, amostra de líquens previamente amostradas por um projeto de Iniciação Científica 
serão avaliadas, visando a identificação dos espécimes coletados até o maior nível taxonômico possível, sendo morfotipados quando da ausência de informação 
taxonômica ou indisponibilidade de estruturas diferenciadoras preservadas. Mensalmente, no mínimo seis indivíduos serão identificados, por meio de avaliação celular e 
microscopia e, portanto, com o auxílio de microscopia e reagentes específicos. Estes espécimes, que foram coletados em três pontos amostrais com diferentes perfis em 
termos de poluição atmosférica (cenário menos poluído - Ipen; situação intermediária - Pinheiros; maior nível de poluição atmosférica - Osasco) fornecerão informações 
importantes, como riqueza, equidade e dominância, que permitirão avaliar o efeito da poluição atmosférica sobre estes organismos. Além disso, a avaliação do efeito 
sobre densidade e área corporal para as espécies dominantes no ponto mais poluídos, em relação aos menos poluídos, fornecerão dados que permitirão uma avaliação 
futura do seu uso em potencial como um possível biomonitor ambiental, que seria mais acessível para municípios com menor verba para esta finalidade. 
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PESQUISADOR(A): Gerson Dos Santos
Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia Elétrica

@: gerson1077@gmail.com

PROJETO: será solicitado à FAPESP auxílio financeiro para participação no congresso XVIII B-MRS Meeting via sistema SAGE.

Cronograma:
Fevereiro/2019 a Abril/2019: Leitura de artigos específicos da área
Fevereiro/2019 a Abril/2019: Estudo da espessura de filmes finos pela técnica de 
spincoating
Abril/2019 a Julho/2019: Fabricação de Células Solares Orgânicas de referência
Setembro/2019 a

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: 
A abundância em energia solar na superfície do nosso planeta e a crescente necessidade por fontes de energia renovável impõe ao estudo de dispositivos 
fotovoltaicos grande empenho para aumentar a eficiência de conversão energética de Células Solares, tanto as já amplamente estudadas e que são baseadas em silício 
quanto as diferentes classes de células solares orgânicas, que atualmente estão em ascensão. 

Em 1995 a primeira Célula Solar Orgânica (CSO) de Heterojunção foi 
reportada por HEEGER et al., na qual o comportamento retificador do semicondutor orgânico foi atribuído a assimetria entre injeção de lacunas e elétrons nos orbitais 
moleculares π* e π e também a formação de barreira Schottky entre o semicondutor orgânico considerado tipo P e o eletrodo metálico. Nas condições iniciais dos 
primeiros dispositivos formados constatou-se eficiência foi pouco significativa (entre 10-3 e 10-2%), entretanto, lançou elevada perspectiva de aplicabilidade deste 
dispositivo com eficiência crescente, consoante a melhor compreensão dos mecanismos físicos envolvidos em conjunto com o processamento adequado dos materiais 
envolvidos, bem como a melhora dos mesmos do ponto de vista de síntese química.

Nesta área, os fatores principais que motivam o desenvolvimento de dispositivos 
fotovoltaicos estão relacionados com o baixo custo de processos aliado à perspectiva de significativa eficiência de conversão energética, a qual tende a proporcionar 
competitividade entre a nova tecnologia de dispositivos fotovoltaicos orgânicos em larga escala de fabricação com o propósito de reduzir a utilização de combustíveis 
fósseis, que reconhecidamente são altamente poluidores e não renováveis. Além disso, existe novos conceitos de aplicação dos Células Orgânicas, considerando sua 
flexibilidade, baixo custo de fabricação, semitransparência e baixo peso físico.

Dentre os diversos tipos de Células Solares Orgânicas, estudadas atualmente, as CSOs de 
Heterojunção são muito promissoras por contar com uma estrutura em que todos os filmes finos formados no dispositivo estão no estado sólido, diferentemente do que 
ocorre nas Organic Dye-Cells ou Células de Grätzel, que contam com eletrólito liquido. As CSOs de Heterojunção típicas basicamente são constituídas por um eletrodo 
transparente depositado sobre um substrato, que pode ser rígido ou flexível. Sobre o eletrodo transparente deposita-se um filme para transporte de lacunas e na 
sequência a camada ativa, que essencialmente é constituída por um polímero semicondutor em conjunto com o fulereno modificado e, por fim, um filme metálico. A 
interface entre polímero e fulereno é justamente a heterojunção que rotula essa classe de dispositivos
O presente trabalho de pesquisa pretende focar no 
desenvolvimento nas CSOs de Heterojunção estudando-se novas metodologias de fabricação e arquitetura de filmes finos, empregando polímeros semicondutores 
comerciais e sintetizados grupos de pesquisa com parceria científica, analisando-se sua eficiência de conversão energética comparativamente. 

Objetivos: 
No presente 
projeto pretende-se estudar Células Solares Orgânicas (CSOs) de Heterojunção implementando-se diferentes estruturas de filmes finos para formação dos dispositivos 
empregando diferentes materiais. No estudo proposto pretende-se também empregar novas metodologias de formação de filmes finos, analisando-se a eficiência de 
conversão energética de modo comparativo consoante às diferentes arquiteturas e métodos de fabricação.

Metodologia: 
Para a implementação das CSOs de 
Heterojunção será utilizada a técnica de spincoating para formação de filmes finos com função de transporte de lacunas e filme ativo. Para a formação eletrodo metálico 
será empregada a técnica de evaporação térmica, com espessura típica de 80 nm de alumínio. O substrato de vidro com o eletrodo transparente que por sua vez é 
formado por um o óxido de índio estanho (ITO) será obtido comercialmente da Delta Technologies Inc. e possui resistência de folha entre 30 e 60 ohms/quadrado com 
espessura de ~100 nm. Para transporte de lacunas será utilizado o polímero poli(3,4-etilenodioxitiofeno) dopado com poliestireno sulfonado (PEDOT:PSS) será deposição 
em condições específicas para gerar um filme fino com espessura de 50 nm; este filme será utilizado como referência, pois durante os estudos pretende-se utiliza filmes 
automontados de polianilina com poliestireno sulfonado de sódio (PAni:PSS), cuja técnica é pouco explorada na literatura. Para o filme fino ativo serão utilizados os 
materiais poli(3-exiltiofeno) (P3HT) e o fulereno modificado [fenil-C61-butirato de metila (PCBM)]. Os filmes automontados serão obtidos por meio de parceria científica 
interna no grupo de pesquisa.

Para medir a espessura dos filmes finos formados por meio da técnica de spin-coating será utilizada a técnica de perfilômetria, utilizando-
se o equipamento TENCOR modelo ALPHA STEP 500 surface profiler. Para os filmes finos formados com a técnica de evaporação térmica a estimativa de espessura será 
feita utilizando-se um sistema piezoeléctrico de cristal de quartzo interno à câmara de alto vácuo controlando-se a taxa de evaporação. Todos os dispositivos produzidos 
serão encapsulados em ambiente inerte com nitrogênio no sistema Glovebox (sistema selado com ambiente inerte de nitrogênio com luvas de acesso para produção das 
amostras).

A caracterização elétrica funcional dos dispositivos produzidos será realizada utilizando-se o simulador solar da Oriel Newport com lâmpada de Xenônio para 
estipular a condição de 1,5 AM. Para aquisição dos dados de corrente e tensão será utilizado o equipamento da Keithley série 2400 Sourcemeter interfaceado com um 
computador da linha PC via GPIB ou o Potenciostato 273A da Princeton Applied Research. Com base neste tipo de caracterização serão obtidas curvas de corrente em 
função da tensão aplicada, obtendo-se, a partir das curvas, parâmetros como tensão de circuito aberto (Voc), corrente de curto-circuito (Isc), fator de forma (FF) e 
eficiência de conversão energética.

Resultados esperados: 
Os resultados obtidos pelo trabalho ora proposto deverão ser difundidos para a comunidade científica quer 
em conferências nacionais / internacionais especializadas quer sob a forma de artigos científicos em revistas indexadas da respectiva área.

Viabilidade Técnica: 
O 
proponente realizou seu doutoramento e pós-doutoramento na EPUSP e conta com o apoio/autorização do professor líder do grupo de pesquisa para dar continuidade 
aos desenvolvimentos e estudos sobre Células Solares Orgânicas tendo como contrapartida lecionar como professor convidado nas aulas da disciplina de pós-graduação: 
“PSI 5900 - Eletrônica Orgânica” e também auxiliando na orientação de alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado bem como atuar na manutenção de 
equipamentos de laboratório. 
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PESQUISADOR(A): Satina Priscila Marcondes Pimenta Mel
Plano de trabalho vinculado ao curso: Direito 

@: satinapm@gmail.com

PROJETO: Reconhecimento de Si e relacionamento abusivo: modos de proteção legal 

Cronograma:
Cronograma 

01/2019 - Analise de referencial teórico e aprofundamento de conhecimento sobre o tema
02/2019- Analise de referencial teórico e aprofundamento de 
conhecimento sobre o tema
03/2019 - Inicio do Convites e formulação de roteiro estruturado para

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO 

Falar sobre o que é violência e o porque do Ser humano manifestar-se de maneira agressiva é algo complexo que os estudiosos tentam explicar 
perpassando pela construção desde teorias sócio-econômicas-culturais (Teoria da neoassociação cognitiva, da aprendizagem social, do enredo script, da transferência de 
excitação e da interação social) até teorias que versam sobre no construção inata de um psiquismo destrutivo - como Freud e Korand Lorenz.
As relações afetivas 
conjugais e as agressões que encontramos nas mesmas são temas de diferentes estudos brasileiros e estrangeiros, onde os estes buscam identificar quais as causas da 
violência doméstica, suas consequências para o agressor, vítima e familiares e ainda a motivação para a manutenção daquilo que se intitula "Ciclo de Violência”. 
Ciclo de 
Violência trata-se de um modelo de interação afetivo proposto por Leonore Walker, no texto The battered woman syndrome, 1999, (A Síndrome da Mulher Espancada) 
relata que a violência conjugal apresenta três fases sendo elas: 1- acumulação de tensão; 2-explosão; 3- lua de mel. De acordo com a autora os casais iniciam seus 
conflitos conjugais alimentando-os com pequenas brigas e discussões, porém com o acumulo da tensão entre eles ocorre a explosão, descrito por ela como o momento 
da agressão física grave. Ocorre que posteriormente o agressor se arrepende do ato e busca que a vítima o desculpe comportando-se de maneira carinhosa e calma (lua 
de mel). A autora indica que caso não haja a intervenção de um especialista na resolução do conflito o casal em pouco tempo retornará na fase de acumulo de tensão e 
assim o ciclo será retomado.
Muitos são os termo utilizados para identifica a violência ocorrida entre parceiros, alguns com delimitação relacionada ao sexo e ao gênero, 
alguns direcionados ao ambiente onde a violência ocorre e ainda outros que baseiam-se na relação afetiva apenas. Na presente pesquisa será utilizado o conceito 
apresentado pela Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006) qual seja: 
Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer 
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade domestica, da 
família ou em qualquer relação intima de afeto (BRASIL, 2006).
Ao versamos sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher nos deparamos com diversas 
apresentações midiáticas que se reservam a apresentar a sociedade apenas um tipo de violência, qual seja a violência física, mostrando índices de feminicídios e crimes 
violentos ou letais contra mulheres no âmbito familiar, todavia, a própria lei supracitada apresenta diferentes tipos de violência que podem ser realizadas, quais sejam: 
física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
No ano de 2018 o Senado realiza a segunda edição do dossiê Panorama da violência contra as mulheres no Brasil: 
indicadores nacionais e estaduais. De acordo com o referido documento tendo como analise os relatos de violência registrados pelo Ligue 180, do Balanço 2015 – Ligue 
1804:
(...) foram realizados 749.024 atendimentos em 2015, em comparação a 485.105 atendimentos realizados em 2014. Dentre os atendimentos realizados em 2015, 
cerca de 10% (76.651) se referiram a relatos de violência contra as mulheres. Destes relatos de violência, 50,16% corresponderam a violência física; 30,33%, a violência 
psicológica;7,25%, a violência moral; 2,10%, a violência patrimonial; 4,54%, a violência sexual; 5,17%, a cárcere privado; e 0,46%, a tráfico de pessoas (SENADO, 2018). 


Em  função dos elevados índices de violência que assolaram e assolam o país o dispositivo legal supracitado e ainda outros dispõe de medidas de proteção a serem 
aplicadas nos caso de violência domestica contra a mulher, porém a maioria das mulheres não conhecem os dispositivos de proteção e a rede que o garante.   
De acordo 
com Hirigoyen (2006) a violências não começam pela agressão física, nas realidade as mesmas iniciam-se sutilmente onde a autora indica a presença de brincadeiras e 
comentários ofensivos havendo uma devolução para chantagens e então a violência física que pode ser letal. A autora indica que nem todas as mulheres passam por 
todas as violências exemplificadas e que inclusive alguns atos de violência – principalmente psicológica e moral- não são nem mesmo reconhecidas pelas mulheres como 
agressão, havendo uma “naturalização” das mesmas dentro dos relacionamentos abusivos. 
Souza e Nascimento (2018) as violências conjugais são marcadas por relações 
de poder onde o agressor entende ser o possuidor do objeto, normalmente a mulher, e assim passa a querer comandar tal objeto de forma excessiva e sob todas as óticas 
(do corpo a psique). Já a vítima posiciona-se como tal objeto, permitindo que as ações de agressão e abuso ocorram, porém tal construção objetal é subjetiva e construída 
pelas relações sociais e construções cognitivas adquiridas por esta mulher durante a vida.
Assim sendo a presente pesquisa tem como objetivo identificar através da 
técnica de grupo focal se as mulheres possuem consciência sobre o “estar" ou não em um relacionamento abusivo que fere sua dignidade e averiguar se as mesmas 
possuem conhecimento das medidas protetivas legais que as protegem de tal violência. 
Em pesquisa anterior fora realizado um levantamento de frases indicadas por 
mulheres como frases presentes em relacionamentos abusivos. A pesquisa anterior analisou 158 frases publicadas em um grupo da rede social facebook de nome 
Desapegadas onde a uma das participantes lança ao grupo a seguinte proposta: “ Escreva uma frase do seu relacionamento abusivo”. 
A partir da observação das frases 
de maneira generalizada houve a realização de categorização teórica das mesmas em: vitimização masculina, culpabilização feminina, exclusão social, agressividade 
verbal, ameaça e agressão física, estética, estima, indicação de problemas psicológicos na mulher, traição e posse. 
A hipótese inicial é que a maioria das mulheres não 
consegue identificar-se como vivendo um relacionamento abusivo e que a apresentação de tais frases pode gerar nas mesmas a construção de consciência de si.  
Desta 
forma a proposta é a realização de pesquisa qualitativa e quantitativa de cunho exploratório, onde será utilizado a técnica de grupo focal aplicando a analise do conteúdo 
apresentado por este grupo e concomitante a aplicação de um questionário individualizado para melhor conhecimento sobre os participantes da pesquisa e seu 
envolvimento com o tema.
A técnica de grupo focal é indicada por Gondim (2003) como promotora de autorreflexão, onde os integrantes do grupo são estimulados a 
pensar sobre si e sobre a realidade que os cerca transformando-a pelo processo reflexivo.
Os sujeitos da pesquisa são mulheres capazes que se disponibilizarão 
voluntariamente. Essas serão convidadas a participar da pesquisa por meio de correio eletrônico, publicações em redes sociais e cartazes que serão afixados no bairro e 
na própria IES. Inicialmente não será informado a intenção da pesquisa para não serem criados vieses. Porém, após o comparecimento será realizado um momento de 
informação sobre a pesquisa sendo informado o objetivo a ser alcançado, devendo as participantes anuirem a partir de documentação a sua participação (termo de livre 
consentimento e participação de pesquisa). 
A intenção é que após a apresentação das frases como fator de start seja aplicado pelo pesquisador roteiro semi estruturado 
ao grupo incitando no mesmo o debate sobre o tema relacionamento abusivo. Em momento posterior de maneira individual e sendo garantido a anonimato das 
respostas as mulheres responderão um questionário estruturado e de perguntas fechadas onde deverão assinalar situações abusivas pelas quais passaram ou não. 


Acredita-se que a pesquisa trará resultados tanto para o mundo teórico com o levantamento e analises de dados que serão apresentados pela metodologia proposta, 
quando para a construção de um processo reflexivo das mulheres participantes quanto as suas relações afetivas e ainda quanto as medidas legais cabíveis no caso de 
violação de sua dignidade. 
Não são previstos custos para a realização do projeto haja visto que o material que será utilizado esta a disposição do pesquisador na própria 
faculdade. Havendo portanto viabilidade econômica para a realização do projeto  
Quanto aos riscos inerentes a pesquisa realizada com seres humanos há um risco 
médio na mesma haja visto que trata-se de um proposta de reflexão sobre a questões relacionadas as violência vivenciada de diferentes modos. Contudo será realizado a 
Termo de livre consentimento e participação, alem de encaminhamentos após a ações ao Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Estácio para orientações quanto as 
possíveis violências.  
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Exatas e EngenhariasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2019 FESV

PESQUISADOR(A): Daniella Amorim Gomes
Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia Civil

@: danielladeamorim@gmail.com

PROJETO: Influência da incorporação de resíduos reciclados no concreto e suas aplicações 

Cronograma:
Fevereiro a março 2019:  Pesquisa bibliográfica acerca dos tipos de resíduos recicláveis, legislação e Normas Técnicas sobre aplicação de materiais reciclados nos 
elementos de construção;
Abril a Junho 2019: Selecionar os resíduos que poderão ser empregad

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução 
O setor da construção civil é reconhecido como um dos mais importantes para o desenvolvimento econômico e social. É fundamental como instrumento de 
políticas públicas para a geração de emprego e renda, contribuindo para o crescimento do país. Porém, é responsável por gerar grandes impactos ambientais. 
Para 
muitas cidades brasileiras, os resíduos de construção civil representam graves problemas, como a disposição irregular, que pode gerar problemas de ordem estética, 
ambiental e de saúde pública e, sobrecarrega os sistemas de limpeza pública municipal. Do ponto de vista ambiental, o principal problema com este tipo de resíduo está 
relacionado aos grandes volumes produzidos e à sua deposição irregular, sendo esta uma problemática mundial.
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 selecionar e analisar materiais recicláveis, inseri-los em um concreto com traço pré-estabelecido, 
avaliando através de indicadores como resistência a compressão, durabilidade e consistência. A partir dos dados obtidos indicar possíveis utilizações na construção civil. 


Metodologia 
Esta análise é caracterizada como experimental, pois irá selecionar um objeto de estudo, as variáveis, que são capazes de influencia-los e analisar os efeitos 
que estas variáveis produzem no objeto. Para tanto este trabalho será desenvolvido a partir das seguintes etapas:
Inicialmente será realizada uma pesquisa bibliográfica 
acerca dos tipos de resíduos recicláveis, legislação e Normas Técnicas sobre aplicação de materiais reciclados nos elementos de construção;
Selecionar os resíduos que 
poderão ser empregados nas massas de concreto, como por exemplo (isopor, pneu, garrafas pet, dentre outros).
Coletar os resíduos selecionados e segregar, de acordo 
com suas caraterísticas;
Selecionar um traço básico a partir das análises dos materiais;
Realizar procedimentos em laboratório de materiais de construção: segregar as 
amostras, confeccionar concreto, realizar Slump Test, concretar os corpos de prova, curar e posteriormente ensaio de compressão.
Analisar os dados obtidos e indicar as 
utilizações de acordo com as características obtidas em ensaios. 
Demonstrar a metodologia aos alunos, a fim de difundir os métodos e ensaios.  
Resultados esperados 


Espera-se com este projeto, realizar as coletas dos materiais em usinas de reciclagem, firmando novos parceiros deste fim para a instituição, inserir os alunos do curso de 
engenharia civil em um contexto de experimentação de materiais, técnicas e principalmente disseminar a cultura da reutilização e reciclagem de insumos. 
Realizar os 
ensaios com materiais distintos, obtendo resultados, analisando e publicando estes resultados em artigos científicos e no final realizar um evento a fim de disseminar os 
resultados finais desta pesquisa. 
Demonstrar a viabilidade técnica do emprego dos materiais em componentes da construção, como alternativa à substituição de 
materiais e técnicas usuais.  
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 insumos serão coletados em usinas ou empresas que realizam a reciclagem dos materiais, que obtém apoio e firmam parcerias, 
para o fomento à pesquisa em instituições de ensino. 
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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PESQUISADOR(A): Nuno Manuel Frade De Sousa
Plano de trabalho vinculado ao curso: Educação Física - Bacharelado

@: nunosfrade@gmail.com

PROJETO: Efeitos agudos do treinamento aeróbio na enzima dipeptidil peptidase-4: relação com o controle glicêmico em diabéticos do tipo 2

Cronograma:
Todas as etapas da pesquisa são apresentadas abaixo na forma de tópicos, com a sua respetiva inclusão em um cronograma do primeiro e segundo semestre de 2019. 




ão de literatura acerca da temática abordada; submissão do p

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução
Segundo a Organização Mundial de Saúde (2013), o diabetes mellitus (DM) atinge 347 milhões de pessoas no mundo, onde aproximadamente metade das 
pessoas com algum dos tipos DM permanecem não diagnosticadas. 
Um tratamento já utilizado no controle glicêmico é a utilização de fármacos que inibem a ação da 
enzima dipeptidil peptidase-4 (DPP-4), que pode ser encontrada na sua forma solúvel no plasma e possui um papel importante no desenvolvimento da síndrome 
metabólica e DM2 (LIU et al., 2010; SUNDARARAMAN et al., 2011). Isto porque um dos principais substratos da DPP-4 é o peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1), 
hormônio peptídeo de ação anorexígena -1 (LIU et al., 2010; SUNDARARAMAN et al., 2011). O GLP-1 apresenta também grande importância para o controle glicêmico do 
organismo, principalmente devido às suas ações positivas na regulação da insulina e aumento na translocação e expressão GLUT4 no músculo esquelético (LIU et al., 
2010; SUNDARARAMAN et al., 2011; GIANNOCCO et al., 2013). A inibição da DPP-4 e o consequente aumento da disponibilidade do GLP-1 aumentam a translocação e 
expressão de GLUT4 no músculo esquelético, efeitos similares ao exercício físico, sugerindo então que os benefícios associados ao exercício físico no controle da glicemia 
possam também ser via inibição da DPP-4 e aumento do GLP-1.
Considerando que o exercício físico é um dos pilares para o tratamento de DM2, ainda são escassas as 
pesquisas que relacionam o efeito do exercício físico sobre a enzima DPP-4 (REINEHR et al., 2010; MALIN et al., 2013) e entre as alterações na enzima DPP-4 com o 
aumento da sensibilidade à insulina provocada pelo exercício físico. Reinher et al. (2010) e Malin et al. (2013) são taxativos em afirmar que não pode ser estabelecida uma 
relação direta de causa-efeito entre o exercício físico crônico e a redução de DPP-4, uma vez que nos dois estudos ocorreu também a redução de massa corporal. Dessa 
forma, acreditamos que um desenho experimental contemplando o exercício físico agudo pode elucidar os efeitos independentes do exercício físico nas concentrações 
plasmáticas pós-prandiais de DPP-4, como sugerido por Malin et al. (2013) em sua pesquisa. Como descrito anteriormente, a inibição da DPP-4 e o consequente aumento 
da disponibilidade do GLP-1 aumenta a translocação e expressão de GLUT4 no músculo esquelético, efeitos similares ao exercício físico, sugerindo então que os benefícios 
associados ao exercício físico no controle da glicemia possam ser via DPP-4/GLP-1 (GIANNOCCO et al., 2013), levantando a hipótese de que DPP-4 pode diminuir após 
uma sessão de exercício físico agudo.

2. Objetivos
2.1 Objetivos gerais
 ão aguda de treinamento aeróbio na atividade da enzima 
DPP-4 pós-exercício e pós-prandial em adultos saudáveis e portadores de DM2;

2.2 Objetivos específicos

com saudáveis e com DM2;
 ão aguda de treinamento aeróbio na concentração do hormônio GLP-1;
 ência de 
associação entre a alteração da concentração plasmática de DPP-4 e de GLP-1 após exercício físico aeróbio;
 ões plasmáticas basais de DPP-4 e 
GLP-1 em indivíduos saudáveis e pacientes diabéticos; 
 ão das concentrações plasmáticas de DPP-4 e GLP-1 e da glicemia após uma 
sessão de exercício com a sessão controle em indivíduos saudáveis e com DM2.

3. Metodologia 
3.1. Amostra
Serão selecionados 17 indivíduos jovens e saudáveis, 
com idades entre os 20 e os 30 anos, e 17 indivíduos portadores de DM2, com idades entre os 45 e 75 anos. O grupo de jovens e saudáveis devem ser sedentários e não 
relatarem qualquer tipo de doença crônica. O nível de atividade física será avaliado por meio do questionário IPAQ e serão selecionados os indivíduos classificados como 
sedentários ou irregularmente ativos. O grupo de DM2 deverá ser constituído por indivíduos portadores de diabetes mellitus do tipo II, sedentários, não estarem tomando 
medicamentos inibidores da enzima DPP-4 e não possuírem problemas articulares que os impeçam de realizar os protocolos de teste.

3.2. Desenho Experimental
Os 
participantes do estudo responderão a uma anamnese e realizarão exames sanguíneos para determinação da hemoglobina glicosilada, sensibilidade à insulina, glicose de 
jejum, triglicerídeos e colesterol. No dia seguinte, realizarão uma avaliação antropométrica. Após a avaliação antropométrica, os voluntários realizarão um teste 
incremental máximo para determinação do consumo máximo de oxigênio (VO2max). Depois de no mínimo 48 horas, os participantes realizarão, de forma randomizada, 
as seguintes situações experimentais: (1) sessão de exercício em esteira ergométrica; (2) sessão controle.

3.3. Teste Incremental Máximo
O VO2max será determinado 
diretamente por meio de um teste incremental máximo em esteira rolante (Super ATL, Inbrasport, Porto Alegre, RS, Brasil) com o uso do analisador de gases Metalyzer II 
(Cortex, Leipzig, Germany). O teste respeita as recomendações de Bentley et al (BENTLEY et al., 2007).

3.4. Sessão de exercício aeróbio e sessão controle
A sessão de 
exercício aeróbio será realizada em esteira ergométrica e constituída por um aquecimento de 10 minutos a 55% da frequência cardíaca máxima (FCmax), seguido por 7 
blocos de 3 minutos a 65-75% da FCmax e 2 min a 85-95% da FCmax, finalizando com 5 minutos de retorno à calma. O tempo total da sessão será de 50 minutos. Na 
sessão controle, os participantes serão mantidos em repouso por 50 minutos.

3.5. Dieta e teste de tolerância à refeição
A dieta será semelhante e controlada nos dias 
das sessões experimentais. Os participantes chegarão ao laboratório em jejum de 10 horas e realizarão as sessões experimentais em jejum. Trinta minutos após as sessões 
experimentais, será realizado um teste de tolerância à refeição, por meio de um lanche padronizado de 480 kcal (55% de carboidrato, 30% proteína e 15% lipídeos). 
 


3.6. Coletas sanguíneas
Antes e após o exercício físico e sessão controle, será coletado sangue venoso por enfermeiro especializado. Os momentos de coleta são: (1) 
imediatamente antes do exercício físico ou sessão controle; (2) imediatamente após o exercício físico ou sessão controle; (3) 30 minutos após o exercício ou sessão 
controle; (4) 10, 20, 30, 60, 90 e 120 minutos após o lanche, correspondendo aos momentos de coleta do teste de tolerância à glicose.

3.7. Determinação da atividade 
da DPP-4 e concentração de GLP-1 
A atividade da DPP-4 será avaliada pelo método colorimetrico, por meio da liberação de nitroanilina, resultante da hidrólise do 
composto tosilato de glicil-prolil-p-nitroanilina (Sigma), conforme descrito previamente (DOS SANTOS et al., 2013). A absorbância das amostras será lida em 
espectrofotômetro com comprimento de onda de 380 nm. A concentração do GLP-1 ativo será mensurada por meio de ELISA utilizando-se kits disponíveis 
comercialmente (Abcam). 

3.8. Análise Estatística
Os resultados serão apresentados em média ± desvio padrão. Será utilizado teste ANOVA de modelos mistos para 
determinar as diferenças na glicemia, DPP-4 e GLP-1 entre as sessões experimentais e entre os grupos. O software estatístico utilizado será o SPSS v. 20 (Somers, NY, USA) 
com nível de significância adotado de p<0,05.

4. Resultados esperados
De acordo com os objetivos específicos da pesquisa e os resultados esperados, foram traçadas 
algumas metas, que são apresentadas abaixo em forma de tópicos:

Espera-se que a atividade da enzima DPP-4 esteja atenuada tanto após o exercício físico como pós-prandial;
 ão do hormônio GLP-1 esteja 
aumentada após o exercício físico e pós-prandial.
 ão positiva entre DPP-4 e GLP-1;
 ões de DDP-4 em 
diabéticos sejam superiores a indivíduos saudáveis. A concentração de GLP-1 seja inferior em indivíduos diabéticos;

uma resposta com menor magnitude em relação aos indivíduos saudáveis.

De acordo com a literatura, o problema de pesquisa e a hipótese, espera-se que seja possível 
avançar na hipótese da relação entre o controle glicêmico pós-prandial e a atividade da enzima DPP-4.

5. Viabilidade técnica e econômica
O projeto está inserido no 
projeto de pesquisa que foi contemplado com financiamento pelo CNPq, dessa forma, as despesas de alimentação e outros materiais necessários para a coleta de dados 
serão pagas com o auxílio financeiro disponível (apoio financeiro de R$17.500,00 liberado).
O apoio técnico para análises da DPP-4 e GLP-1 será disponibilizado e 
coordenado pelo prof. Dr. Valério Garrone Barauna. É professor Pesquisador da UFES com grande experiência no estudo de aspectos moleculares das adaptações do 
exercício físico e irá colaborar na execução e interpretação das metas bioquímicas e moleculares do projeto.
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PROJETO: A UTILIZAÇÃO DE UMA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PARA O APOIO AO EMPREENDEDORISMO  COM FOCO NA 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPRESAS NO SETOR DE ENGENHARIA NA GRANDE VITÓRIA - ES.

Cronograma:
Fevereiro - 2019
Inicio da pesquisa - Leitura e compartilhamento de material a respeito de empreendedorismo e plataformas virtuais de aprendizagem;
Março - 2019 


Inicio da instalação da plataforma virtual em servidor e divulgação de treinamentos e capacit

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução
Esta pesquisa reflete sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação com foco na utilização de uma plataforma de aprendizagem Virtual no 
contexto da capacitação e treinamento de empresas públicas e privadas. O
Projeto teve início no contato do pesquisador com o professores do Instituto Federal do ES 
(IFES), que demonstrou interesse na busca de inovação a partir da utilização do ambiente já utilizado  nos seus cursos a distância. O Pesquisador fora escalado para 
ministrar  disciplinas cujo objetivo era promover
a compreensão, no âmbito epistemológico e pedagógico, de abordagens teóricas contemporâneas sobre o processo de 
aprendizagem para subsidiar a discussão, articulação, delineamento e implementação de propostas de inovações educacionais voltadas para a promoção da educação em 
ciência e tecnologia. A Pesquisa também vai produzir um curso de extensão na modalidade de educação a distância de empreendedorismo, do tipo Massive Open Online 
Course (MOOC), para o treinamento de professores e voluntários que  venham  a  atuar  na  orientação  de  equipes  de  estudantes  participantes  no  programa,  tomado  
como  modelo  a  ser  curricularizado.  Há,  portanto, integração entre ensino, pesquisa e extensão.  

2. Objetivos
O objetivo principal da pesquisa é a participação por 
parte de alunos e professores por meio da  interação a respeito do conteúdo de empreendedorismo com foco em criar empresas de capacitação e treinamento em área 
de Engenharia utilizando plataformas virtuais de Aprendizagem. Vale ressaltar que a discussão a respeito da pesquisa  será feita por meio de  fórum  realizado na 
plataforma e  também de forma presencial na sala de aula entre alunos e professor.

3. Metodologia
O Pesquisa vai utilizar o Estudo de Caso como instrumento de 
pesquisa.
Segundo Yin (2001) trata-se de um método que proporciona ao pesquisador a possibilidade de analisar as características significativas dos eventos da vida real, 
o que se faz com a observação do comportamento de pequenos grupos, de processos administrativos e organizacionais, entre outros.
Neste estudo, complementar-se-á 
a pesquisa com os dados quantitativos fornecidos pelos relatórios estatísticos da plataforma virtual. Para Yin, (2001, p.30) “[...] esse tipo de registro pode ser utilizado em 
conjunto com outras fontes de informação ao se produzir um estudo de caso”.
Este é um estudo exploratório, pois parte de uma visão abrangente que 
busca
documentar de forma mais detalhada possível as informações sobre o objeto de estudo evitando eliminar, inicialmente, qualquer informação aparentemente não 
necessária até se obter uma melhor visão sobre esse objeto. A análise é também desenvolvida dentro de uma perspectiva exploratória, que sustenta que quanto mais se 
conhece sobre os dados, mais efetivamente estes podem ser usados para desenvolver, testar e refinar uma teoria.
Portanto, a perspectiva exploratória da análise procura 
maximizar o que é aprendido através dos dados, requerendo a aderência a dois princípios, a saber, ceticismo e abertura: cético de medidas que sumarizam em demasia os 
dados uma vez que podem, muitas vezes, cancelar e mesmo deturpar o que podem vir a ser os aspectos mais informativos dos dados; aberto para auscultar padrões não 
previstos nos dados uma vez que eles podem vir a ser os resultados mais reveladores da análise (HARTWIG; DEARING, 1979).

4- Etapas
4.1 - Seleção de material de 
pesquisa;
4.2 - Seleção da plataforma virtual de aprendizagem a ser utilizada;
4.3 - Seleção dos participantes - empreendedores, alunos, local da pesquisa;
4.4 - Pesquisa 
e documentação a respeito de empreendedorismo;
4.5 - Criar o Ambiente de estudo e pesquisa em uma plataforma Virtual;
4.6 - Fazer contato com possíveis 
interessados em participar da pesquisa - Empresas;
4.7 - Fazer o treinamento dos participantes;
4.8 - Criar a documentação do produto;
4.9 - Realização da pesquisa 
com os participantes do treinamento ou capacitação;
4.10- Análise e discussão dos dados e conclusão.

5- Resultados esperados
Utilização de recursos tecnológicos - 
Ambientes virtuais de aprendizagem com visão de empreendedorismo no ramo de capacitação e treinamento para empresas na área de engenharia na Área da Grande 
Vitória - ES.
 
6 - Viabilidade técnica e econômica
A viabilidade técnica é fundamentada nos conceitos e prática do pesquisador na utilização da plataforma virtual de 
aprendizagem desde 2007 até os dias atuais. O conhecimento técnico será utilizado para treinamento da equipe que vai compor o projeto de pesquisa. Além disso é 
necessário conhecimento técnico a respeito de empreendedorismo e capacitação de empresas em Ambiente Virtual.
A viabilidade econômica será realizada por meio de 
custo com o servidor para instalação do Ambiente virtual de aprendizagem e também da divulgação por meio das redes sociais dos treinamentos oferecidos na área de 
engenharia.
Toda a parte de viabilidade técnica e financeira será por conta do pesquisador
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PROJETO: A FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS POR PRECEDENTES: TEORIA E PRÁTICA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª 
REGIÃO.

Cronograma:
A pesquisa tem cronograma e plano de trabalho: (Fevereiro a Abril de 2019): enumeração e coleta quantitativa  de julgados com precedentes dos órgãos colegiados do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região. (Maio e Junho de 2019): separação e análise dos julg

Descrição do Plano de Trabalho
O sistema processual brasileiro tem sido regularmente modificado por movimentos reformadores das últimas duas décadas, pós CRFB 88. Tais modificações, no âmbito 
constitucional e infraconstitucional foram ajustadas, consolidadas e, acrescidas ainda de novos institutos processuais na Lei 13.105 de 2015 (novo Código de Processo 
Civil). Um dos pontos mais significativos do novo diploma processual foi o aperfeiçoamento de mecanismos técnicos de fundamentação das decisões judiciais, suprindo, 
assim, um hiato legislativo até então existente entre a LINDB – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e a CRFB 88, artigo. 93, IX. Ainda que tal hiato legislativo 
fosse em parte suprido pela doutrina e jurisprudência, fato é que agora, o sistema processual brasileiro conta com um referencial teórico formal e material mais 
estruturado, pautado em possibilidades diversas de fundamentação jurídica. Uma das consolidações do Código de Processo Civil diz respeito à uniformização e 
manutenção da jurisprudência passível de ser utilizada como fundamento legal das decisões judiciais, incluindo, neste campo, padrões decisórios de caráter de orientação 
e vinculação, intitulados de precedentes, nos termos dos artigos 926 a 928; 489, V e VI; art. 932, IV e V, por exemplo, revelando nítida opção legislativa pela valorização 
da jurisprudência dominante nos tribunais locais e superiores de modo a permitir, ainda que indiretamente, a possibilidade de repercussão plural de certas decisões 
judiciais. Não obstante o incremento legislativo, no campo doutrinário, o tema encontra-se em evidência teórica e prática, considerando o não consenso normativo, 
formal e material, a respeito dos padrões decisórios utilizados como precedentes, gerando uma incerteza jurídica no campo doutrinário e da prática decisória de nossos 
julgadores ao nominar tais decisões, ora como entendimento, posicionamento, orientação, julgado, jurisprudência, entre outros termos. Assim, o instituto dos 
precedentes tem sido, invariavelmente objeto de conceituações, associações, críticas e rubricas distintas, e até mesmo conflitantes entre si, dificultando a operação 
judiciária e o atendimento ao mandamento constitucional da efetiva tutela judicial pelo art. 5º, XXXV da CRFB 88 pelo caminho das diretrizes uniformadoras até mesmo 
de julgamentos colegiados acabados, como no caso do artigo 942 do Código de Processo Civil, por exemplo. É necessário e urgente o acompanhamento da aplicação de 
tais institutos na realidade prática do Judiciário. OBJETIVOS: Os objetivos gerais: Apresentar dados quantitativos e qualitativos sobre a fundamentação das decisões 
judiciais pelos órgãos colegiados do Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos julgamentos fundados nos artigos 489, V –VI e 927, I-V do diploma processual. Identificar 
os institutos processuais no exercício da Jurisdição quando da utilização da jurisprudência predominante (precedentes). Como objetivos específicos, Avaliar a 
fundamentação jurídica utilizada pelos julgadores. Enumerar os casos que em que a operação prática de institutos de repercussão plural levou ao julgamento e 
encerramento precoce do exercício da Ação, Defesa e Recurso por parte dos jurisdicionados. Identificar os casos em que a operação prática de institutos de repercussão 
plural levou à modificação da jurisprudência do Tribunal Regional Federal. METODOLOGIA: Com relação à abordagem, a pesquisa será quantitativa e qualitativa dos 
julgados de interesse, com fins exploratórios através de levantamento de dados dos sítios eletrônicos e visitas físicas no campo de produção das decisões judiciais dos 
órgãos colegiados do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A pesquisa possui viabilidade econômico-financeira e será executada pelo proponente.
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Cronograma:
O plano de trabalho será cumprido observando o cronograma abaixo.	
	Fevereiro de 2019: Levantamento bibliográfico
	Abril de 2019: Coleta de dados nas Comarcas 
da Capital, Caxias e Niterói.
	Junho de 2019: Análise da Amostragem e pilastra sobre o tema pesq

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução
	O projeto de pesquisa que ora se apresenta é, em verdade, um desdobramento da pesquisa realizada no Programa de Pesquisa Produtividade da UNESA 
2018/2019.  Os resultados obtidos, a partir da análise dos dados coletados nos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sugerem que a 
dinâmica dos precedentes judiciais ainda não foi assimilada pela nossa cultura jurídica processual estabelecida em nossa práxis judiciária. Dentre as 294  decisões 
analisadas apenas 51 (17,34%) aplicaram de forma adequada os precedentes judiciais do Superior Tribunal de Justiça.
	Esse dado é significativo e nos permite inferir 
sobre a tensão entre o modelo precedental vinculativo proposto pelo código e prática de julgamento que opera no âmbito dos tribunais brasileiros. Neste contexto, 
observa-se que os órgãos fracionários tendem a julgar os recursos ou ações autônomas de impugnação utilizando como fundamento a jurisprudência dominante do 
próprio tribunal ou, como ocorreu em alguns casos, utilizam as decisões das Cortes superiores como elemento persuasivo da decisão.
	Entretanto, considerando que a 
pesquisa realizada teve como recorte as atividades judicantes dos órgãos fracionários do tribunal no período correspondente ao ano de 2017, se faz premente analisar em 
que medida os precedentes judiciais do Superior Tribunal de Justiça possuem força vinculativa no âmbito do primeiro grau de jurisdição. 
	O art. 332 autoriza o juiz a 
julgar improcedente, liminarmente, o pedido formulado pelo autor nos casos em que este contrariar súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça (art. 332, I) ou acórdãos proferidos por estas Cortes superiores no julgamento de recursos repetitivos (art. 332, II). Este dispositivo legal instaura uma forte 
vinculação, vertical, dos juízos de primeiro grau aos provimentos judiciais do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Supremo Tribunal Federal.
	É evidente que a 
principal finalidade do código é assegurar maior isonomia e segurança jurídica no julgamento de demandas idênticas ou seriais, viabilizando um padrão decisório em 
âmbito nacional. Essa opção legislativa tem como escopo, também, a redução do volume de trabalho das Cortes superiores. É neste sentido que autores como Marinoni 
(2017) e Mitidiero (2017) defendem a obrigatoriedade dos precedentes judiciais editados pelas Cortes superiores.
	Não obstante, se faz necessário analisar o método 
através do qual os juízes de primeiro grau aplicam a regra mencionada acima e se sua aplicabilidade, ou não, está de acordo com o modelo precedental vinculativo 
proposto pelo código. Alguns autores, como Lênio Streck e George Abboud (2016), analisam, de forma crítica, a inviabilidade de commonlização do direito brasileiro, 
destacando, inclusive, a possibilidade de sua aplicação de forma inadequada ou insatisfatória na processualística brasileira.
	Assim, a análise empírica da aplicabilidade 
da sentença liminar (art. 332, I e II), com fundamento nos precedentes judiciais das Cortes superiores, especificadamente do Superior Tribunal de Justiça, no primeiro grau 
de jurisdição é essencial para se compreender quais são os principais obstáculos à eficácia do modelo precedental proposto, tanto no plano da segunda instância 
(pesquisa realizada em 2018) como na primeira instância.
	
2. Objetivos
	O objetivo geral do projeto de pesquisa é verificar, dentre as sentenças proferidas pelos juízes 
de primeiro grau, qual o percentual de incidência das hipóteses do art. 332, I e II, do CPC. A partir desses dados pode-se inferir o grau e intensidade de sentenças liminares 
proferidas na vigência do código e, como consequência, analisar o nível de vinculação dos juízes de primeiro grau do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro aos 
precedentes judiciais do Superior Tribunal de Justiça.
	O objetivo específico está relacionado com a forma como os precedentes judiciais são utilizadas para fundamentar 
e justificar as sentenças liminares com fundamento no art. 332, I e II do CPC. É conveniente, conquanto, compreender empiricamente como os juízes de primeiro grau 
justificam a rejeição liminar de um pedido com fundamento num precedente judicial do Superior Tribunal de Justiça. Ao se alcançar os objetivos propostos pode-se 
contribuir, efetivamente, para compreender a dinâmica vinculante dos precedentes judiciais no primeiro grau de justiça.


3. Metodologia
	A metodologia de pesquisa 
que será utilizada no projeto de pesquisa será qualitativa documental, consubstanciada na análise de decisões judiciais. Serão analisadas sentenças liminares proferidas 
no período de 2018. Considerando o universo da pesquisa, que é composto pelas milhares de decisões proferidas pelos juízes do tribunal, a amostra compreenderá às 
decisões proferidas por órgãos judiciais de regiões distintas, de modo a dar maior amplitude possível ao objeto de estudo.
	Para Becker (2007), a impossibilidade de se 
estudar o todo, a pesquisa deve ser voltada para descobrir algo que seja, em alguma medida, generalizável e se aplique a todas as coisas similares ao fenômeno estudado. 
A amostra tem como escopo convencer à comunidade científica que sabemos algo sobre a classe toda. 
	Neste contexto, a amostra contemplará sentenças liminares 
proferidas juízes da capital (Município do Rio de Janeiro), Comarca de Caxias e de Niterói, que, além de integraram regiões com características distintas recebem números 
consideráveis de ações judiciais. Pretende-se coletar, pelo menos, 01 sentença proferida por cada mês do ano, de 05 juízos distintos de cada comarca. A partir deste 
critério abrangente, serão coletadas 180 decisões, por juízes de regiões distintas e de períodos distintos do ano. 
	A metodologia qualitativa, por sua própria natureza, 
nos permitirá maior aproximação acerca da dinâmica cultura jurídica processual que se manifesta na atividade judicante do juiz de primeiro grau e como o modelo 
precedental vem sendo assimilado por esta práxis.

4. Viabilidade econômico-financeira
	O plano de trabalho é viável, pois não depende de maiores recursos 
financeiros. A amostragem será coletada do sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos processos eletrônicos, e/ou mediante cópia dos processos físicos. 
Não haverá, portanto, necessidade de deslocamentos para coleta de dados.
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PROJETO: UMA ANÁLISE SÓCIO-JURÍDICA: A MUDANÇA DO PAPEL DA MULHER NA SOCIEDADE E SUA PARTICIPAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE 
DECISÃO.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO 
É fato a sociedade brasileira foi moldada por um pensamento repleto de racismo, preconceitos e estigmas, os quais são mantidos até hoje. O caráter 
patriarcal e hierarquizado que ainda permeia a sociedade, é fator que influencia o contexto político, econômico, cultural, social e legal, que resulta em tratamento 
preconceituoso contra as mulheres e reflete no cotidiano dos diferentes grupos sociais que passam por processos de exclusão social. Assim, são diferentes os 
enfrentamentos e dificuldades, que percorrem o desafio para efetivação de políticas públicas que refaçam e ressignifiquem a história da sociedade brasileira, tendo como 
base a Constituição Federal de 1988, em que se trabalha para uma sociedade democrática, garantindo a cidadania a partir da equidade racial e de gênero. Neste 
contexto, o presente trabalho fundamentado em uma perspectiva interdisciplinar visa analisar a participação das mulheres na política da Região dos Lagos, delineada 
pelos municípios de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande, Maricá, Saquarema e São Pedro da Aldeia, todos no Estado do Rio de Janeiro, nas 
suas mais diversas transformações e contradições culturais, sociais, políticas e ideológicas. 

1- Fundamentação teórica
Para melhor compreensão, o artigo fundamenta-
se a partir de três eixos norteadores: (1) Gênero e empoderamento: edificações para a mudança representativa da mulher na sociedade; (2) Produção legislativa: 
integração e participação feminina no espaço político historicamente masculino;(3)Participação feminina nas eleições de 2016 e 2018: resultado nas urnas das mulheres 
da Região dos Lagos que se lançaram à disputa, incluídas as que obtiveram zero voto.

1.1. Gênero e empoderamento: edificações para a mudança representativa da 
mulher na sociedade.
A discussão de gênero num primeiro momento designa homens e mulheres e suas diferenças a partir do aparato biológico, mas com o 
desenvolvimento da literatura feminista o conceito de gênero foi se concretizando dentro do meio social referindo-se aos aspectos culturais, que fazem a atribuição de 
papéis sociais a partir do que se entende como homem e enquanto mulher. Isso significa dizer que há definições para ambos sexos, mas estas diferenças criadas ao longo 
da história formou uma hierarquia entre os sexos desde as diferenças biológicas como também ao sentido do que é masculino e feminino legitimando as  diferenças e 
disparidades  entre homens e mulheres, constituindo e definindo uma forma de pensar patriarcal na qual as mulheres estariam nas relações de subordinação como 
dominadas e submissas, além de terminadas ao espaço privado- doméstico sendo consideradas seres frágeis, limitadas socialmente, culturalmente tendo suas 
características de ser mulher expressas no que é ser feminina. Esperava-se, e ainda se espera condutas, falas, virtudes e afetividades que sejam correspondentes ao que 
sócio culturalmente é definido do que a mulher é na sociedade e em suas relações. Neste primeiro eixo norteador, destaca-se que os papéis atribuídos para homens e 
mulheres não são necessariamente de ordem natural, mas advém de uma construção histórica, cultural, religiosa e política, com fortes traços de dominação sobre a 
mulher. Assim, verificou-se que “a diferença sexual é convertida em diferença política, passando a se exprimir ou em liberdade ou em sujeição.” (SAFFIOTI, 2004, P.127). 
Estas construções sociais dificultam e até mesmo impedem a incorporação das mulheres em determinadas esferas ou campos sociais, neste caso, o do poder público, 
mais especificamente, o poder legislativo.Para lidar e superar tais distorções sociais e por si históricas foram criadas leis que utilizam do mecanismo “de cotas”.Na vida 
social, poder significa a capacidade de agir ou determinar o comportamento de outra(s) pessoa(s), já as relações de poder perpassam por todas as relações sociais, dentre 
as quais destacamos a política, que pode ser compreendida, de forma geral, como um meio para resolver os conflitos na esfera pública, ou seja, no âmbito do Estado. 



1.2. Produção legislativa: integração e participação feminina no espaço político historicamente masculino
Sem a pretensão de compreender toda a estrutura jurídico-
social brasileira, é possível verificar que analisando somente a legislação não é possível chegar a conclusões muito condizentes com a realidade social. Embora seja 
relevante considerar a legislação como uma referência importante, privilegiar a esfera legal não possibilitaria a percepção de diversas singularidades que atravessam o 
objeto investigado, que é a participação das mulheres da Região dos Lagos na política. A sociedade brasileira atual estabelece uma igualdade jurídico-constitucional 
somente formal, porém ainda são mantidas não apenas a desigualdade econômica, político e social entre homens e mulheres, mas também, inúmeras normas 
discriminatórias e antigas concepções em relação à subalternidade do sexo feminino. O Estado, por meio de leis, não consegue alterar os conceitos sociais, essa é uma 
transformação que somente a própria sociedade pode fazer,não de forma brusca, mas paulatinamente no decorrer de sua construção social. Isto impõe uma grande 
desvantagem para as mulheres brasileiras, que possuem a herança de uma sociedade patriarcal, consequentemente, fundada especialmente nos interesses masculinos. 
Ao analisar a produção legislativa que tem como objetivo promover a integração e participação feminina no espaço político historicamente masculino, percebeu-se que a 
análise simples e fria da lei não permite obter uma percepção real do papel político da mulher na sociedade brasileira, neste sentido, optou por privilegiar a análise do 
resultado das eleições de 2016 e 2018, porque privilegiar a esfera legal não possibilitaria a percepção das diferenças que atravessam o conjunto de indivíduos. Porém, é 
importante reconhecer que “a lei eleitoral que estabeleceu as cotas de candidaturas por sexo, se não serviu para que as mulheres pudessem dividir os espaços de poder 
com os homens, sem dúvida, foi instrumento valioso para desmascarar o caráter patriarcal do sistema político, imune a todo tipo de lei, regra, acordo político relacionado 
a participação paritária das mulheres nos espaços de poder.” (CORTÊS, 2014)

1.3- Participação feminina nas eleições de 2016 e 2018 : mulheres da Região dos Lagos 
que se lançaram à disputa e terminaram zeradas na urna.
A partir da estatística eleitoral divulgada pelo TSE, verificou-se que o percentual de candidatos aptos por sexo 
nas eleições municipais de 2016 foi na proporção de 69 % de homens para 31% de mulheres nas cidades da Região dos Lagos, uma realidade comum às demais cidades 
brasileiras. Foram poucas mulheres eleitas: na cidade de Cabo Frio de 15 homens foram eleitos e apenas 2 mulheres, na cidade de Arraial do Cabo foram 9 homens eleitos 
e nenhuma mulher, em Armação de Búzios foram 7 homens eleitos e 2 mulheres, em Araruama foram 15 homens e 2 mulheres eleitas, em São Pedro da Aldeia foram 10 
homens e 3 mulheres eleitas, em Iguaba Grande foram 11 homens eleitos e nenhuma mulher, em Maricá foram 8 homens eleitos e  nenhuma mulher e em Saquarema 
foram 10 homens eleitos e 3 mulheres.Além do pequeno número de mulheres eleitas, o que mais chamou atenção nas eleições proporcionais municipais de 2016 foi que 
os candidatos que receberam 0 ou 1 voto são predominantemente mulheres. Em Cabo Frio, 2 mulheres não receberam nenhum voto, 3 mulheres receberam apenas 1 
voto e 3 mulheres receberam 2 votos, enquanto não foram identificados candidatos homens com um número tão inexpressivo de votos. Na cidade de Arraial do Cabo 
foram 9 mulheres com 0 votos e 3 homens com 0 votos. Em Araruama, 9 mulheres com 0 voto e 3 homens com 0 voto, 5 mulheres com 1 voto e nenhum homem com 
apenas 1 voto. Em São Pedro da Aldeia, 12 mulheres com 0 voto e 9 homens com 0 voto. Na cidade de Iguaba grande, foram 5 mulheres com 0 voto. Na cidade de Maricá 
13 mulheres com 0 voto e 4 mulheres com 1 voto e nenhum homem. Como foi possível verificar, os candidatos que receberam 0 ou 1 voto são principalmente mulheres, 
por isso é válido supor que possivelmente tem uma estreita relação com a obrigação dos partidos preencherem o mínimo de 30% e o máximo de 70% de cada sexo. Para 
comprovar esta suposição serão realizadas entrevistas com as candidatas da região para saber a real motivação das candidaturas e se tais mulheres que não conseguiram 
nem um voto refletem a manipulação do preenchimento de cotas por mulheres que não estão ali para ocuparem o espaço político de direito, e, em uma análise 
comparada a história apresentada, são mulheres que ainda se encontram sob o julgo masculino e não encontraram sua emancipação cidadã. 

Objetivos
O objetivo 
desse estudo é apresentar e discutir os dados obtidos de uma pesquisa documental da participação da mulher na política brasileira: a Lei de Cotas. A análise deste tema 
requer que consideremos a conquista da cidadania feminina, a conquista do voto feminino no Brasil, a luta do feminismo brasileiro na ditadura militar, apresentando a 
atuação da mulher na constituinte, a redemocratização do Brasil, e a difícil luta da mulher para conquistar o pleno exercício da cidadania. Com isto foi estudada a questão 
das cotas como ações afirmativas, a conquista da lei de cotas no mundo e a sua votação no legislativo brasileiro. A institucionalização da política de cotas por sexo foi 
implementada no final do século XX. Esta ação afirmativa foi resultado de discussões e embates nacionais e internacionais que constataram a falta ou a pouca 
participação da mulher na política. Após a aprovação da Lei de Cotas, tentamos fazer uma análise dessa política pública que objetiva aumentar a participação da mulher 
nas estruturas de poder. Com isto, foi possível perceber como foi difícil a inserção da mulher na política e como a Lei de cotas pode ajudar nesta 
representação.

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 das Câmara Legislativas das cidades incluídas no recorte geográfico do estudo. No tocante 
ao estudo de casos, serão coletados e analisados documentos obtidos nos Anais das casas. 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 das respectivas casas. No tocante à questão 
democrática, a pesquisa correlacionará a teoria democrática representativa atual com os dados coletados, possibilitando assim um  entendimento mais amplo sobre 
problemática representativa.

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 na questão de gênero.

Resultados esperados
A democracia vivenciada no Brasil não é efetiva, ao analisar os números 
oficiais das eleições de 2016 e 2018, o que se vislumbra são mulheres que não possuem incentivos de seus partidos para enfrentarem uma campanha eleitoral consciente 
e séria, apenas estão ali para compor a cota imposta. Embora haja leis que determinem a obrigatoriedade de mulheres na vida política legislativa e executiva, a 
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	Este trabalho será dividido em três etapas: a primeira tem por objetivo uma extensa coleta de dados, nos sites das casas legislativas e executivas das das cidades 
incluídas no recorte geográfico, além de pesquisa in loco e de revisão bibliográfica. A id

participação é pequena, sendo a igualdade de gênero na política ainda um sonho. Não se pretende neste artigo esgotar todas as questões relacionadas ao tema proposto, 
mas pensar, teorizar e debater questões como o exercício político e o papel da mulher na sociedade já é um ato político, uma tomada de decisão fundamental para 
pensar um novo modelo de sociedade sem hierarquia de gênero. Um novo modelo na qual o gênero não seja utilizado para legitimar opressões e exclusões.
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Descrição do Plano de Trabalho
Desde o início dos tempos a humanidade está em movimento e as razões que ao longo dos tempos levam a este deslocamento geográfico são muitas. Algumas pessoas 
mudam de lugar em busca de novas oportunidades econômicas, outras se movem para escapar de conflitos armados, da pobreza, da fome, da insegurança alimentar, da 
perseguição, do terrorismo ou de outras violações dos direitos humanos. O deslocamento humano nas últimas décadas se deve também aos efeitos adversos das 
mudanças climáticas, de desastres naturais ligados ou não às mudanças climáticas ou a outros diversos fatores ambientais. Na realidade muitos se movem por uma 
combinação dessas razões. Grandes deslocamentos humanos levam a consequencias que refletem uma série de considerações, como o número de pessoas, o contexto 
econômico, social e geográfico, a capacidade de resposta de um Estado receptor e os impactos de um movimento súbito ou prolongado. Estes deslocamentos podem 
envolver fluxos mistos de pessoas, se refugiados ou migrantes, que se movem por diferentes razões, mas que podem usar rotas semelhantes.
Vivemos hoje no mundo 
um nível de mobilidade humana sem precedentes. Mais do que em qualquer outro tempo pessoas vivem num país diferente daquele em que nasceram, a maioria deles 
se movendo sem incidentes. No entanto, segundo a ONU em 2016, 67.588 milhões de pessoas são forçadas a deixar seu país, sua casa. Destes, 25,4 % são refugiadas – 
pessoas que são forçadas a deixar seu país em virtude de ameaças aos seus direitos mais fundamentais, sendo que mais da metade deles tem menos de 18 anos. Há ainda 
os deslocados internos, que são pessoas que dentro de seu próprio país onde se tem negado o direito à nacionalidade e consequentemente acesso aos direitos mais 
básicos.
Os milhões de refugiados em todo o mundo procuram a autossuficiência, ou seja, capacidade de fornecer para si e suas famílias os bens mais fundamentais, 
como o acesso aos serviços públicos básicos, à saúde, à educação e também oportunidades de trabalho digno, desafio que se agrava com o fato de que mais de 60 por 
cento dos refugiados vivem em áreas urbanas e neste contexto as empresas têm um papel vital a desempenhar.
Em muitos contextos, os Estados, a quem se reconhece a 
responsabilidade de proteger em contexto de crise humanitária, se mostram não só incapazes sob o ponto de vista econômico, social e de segurança, como destituídos da 
vontade política de garantir a proteção destas pessoas. Diante disso, iniciativas por parte dos organismos internacionais buscam criar mecanismos fortes que 
comprometam as empresas transnacionais com os direitos humanos dos migrantes em situação de vulnerabilidade, promovendo ações dentro de seu âmbito de 
atuação.
O direito humanitário e seus imperativos de proteção e assistência, é voltado principalmente para o Estado, que tem o dever primário de proteção, mas sua 
imperatividade atinge também a comunidade internacional, em especial as organizações internacionais e organizações não governamentais. A responsabilidade de 
proteger foi reconhecida pela ONU (2011) como um dever do Estado. Doutrinas mais recentes interpretam o princípio base da responsabilidade de proteger como sendo 
o dever primeiro do Estado, mas em situação onde este não tenha “capacidade ou disposição para agir, a comunidade internacional deve ter a oportunidade de atuar em 
favor da proteção e assistência às populações vitimadas” (NOGUEIRA, 2012, p. 201). Os princípios-guia sobre deslocados internos da ONU (2014), bem como o Protocolo 
sobre a proteção e assistência aos deslocados internos também apontam para exigência de cooperação de outros atores internacionais (princípio 27). No entanto, ainda 
não há consenso sobre a justificativa para se atribuir dever jurídico de proteção humanitária às empresas.
A seu turno, a ONU tem investido esforços no sentido de criar 
mecanismos parar regular as ações das empresas, por conta da fragmentação de suas atividades e, em 2005, nomeou John Ruggie como representante especial na 
temática dos direitos humanos e empresas para estabelecer um marco inicial de responsabilização, o que só foi concluído em 2011. O marco Ruggie inicia uma nova fase 
no tratamento do problema da responsabilidade das corporações transnacionais e outras empresas com os direitos humanos, estabelecendo uma plataforma inicial para 
guiar as ações e iniciativas no sentido de comprometer cada vez mais as empresas com as obrigações de direitos humanos, muito embora ainda limitada às obrigações 
negativas de proteção e mitigação de danos. 
Em 2016, a ONU lança a agenda 2030 e apresenta os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, revitalizando a parceira 
global para a sustentabilidade e conclamando a participação de todos, inclusive de ONG´s, autoridades locais e empresas, na sua implementação até 2030. Nesta agenda 
reconhece, pela primeira vez, a contribuição da migração para o desenvolvimento sustentável, sendo vista como uma questão transversal, relevante para todos os 
objetivos de desenvolvimento sustentável e por esta razão 11 dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável contêm metas e indicadores que são pertinentes à 
migração ou mobilidade. Estabelece também como meta “não deixar ninguém de fora", incluindo assim pessoas em situação de vulnerabilidade, como os migrantes e 
refugiados. O trabalho digno e os quatro pilares da agenda do trabalho digno - criação de emprego, proteção social, direitos no trabalho e diálogo social – tornaram-se 
elementos integrantes da meta de desenvolvimento sustentável, apelando para a promoção de um crescimento económico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo e trabalho digno. A OIT (Organização Internacional do Trabalho) também se dedica ao desenvolvimento de uma agenda para os trabalhadores 
migrantes que procura conectar empresas e fornecedores multinacionais com a sociedade civil, organizações internacionais e governos para construir transparência em 
torno do sistema global de migração e promover práticas empresariais responsáveis, em especial para incluir o trabalhador migrante nas cadeias produtivas (supply 
chains), como um fator relevante nas cadeias globais de valor (global value chain), redes de empresas onde cada atividade econômica realizada agrega valor ao produto e 
neste sentido também o trabalho do migrante.  
A legislação recente sobre escravidão moderna (GOETHALS, 2017) exige que as empresas estabeleçam políticas e 
implementem processos para abordar questões como trabalho forçado, trabalho infantil, tráfico de seres humanos e outras formas de escravidão moderna em suas 
operações e cadeias de suprimento, riscos que são aumentados m contextos de alta migração. o que significa que as empresas globais devem prestar especial atenção às 
suas operações e cadeias de fornecimento em países com fluxos migratórios.
Esta profunda crise migratória exige a participação de todos - Estados, destinatários 
primeiros dos imperativos humanitários, organismos internacionais, setor privado e sociedade civil - na garantia dos direitos humanos dos migrantes, privados de 
condições materiais para uma vida minimamente digna, privado de seus direitos mais fundamentais.  Assim, os organismos internacionais vêm se mobilizando para 
desenvolver instrumentos mais fortes que comprometam as empresas com os direitos dos migrantes em situação de vulnerabilidade, garantindo a eles, em especial, o 
direito a um trabalho digno.
Como objetivo geral, nesta pesquisa pretende-se aprofundar na temática dos direitos humanos e empresas, para compreender e analisar o 
debate teórico e as iniciativas dos organismos internacionais no que se refere ao papel/responsabilidade das empresas transnacionais na garantia do direito ao trabalho 
digno de migrantes em situação de vulnerabilidade e seus efeitos no Brasil. Como objetivos específicos, prosseguindo com a investigação no campo da responsabilidade 
das corporações com os direitos humanos, desenvolvida no Programa de 2018, propõe-se nesta pesquisa: 1) o aprofundamento no debate teórico sobre direitos humanos 
e empresas como área de conhecimento interdisciplinar; 2) agregar à temática o debate do direito humanitário, sobre a proteção de migrantes em situação de 
vulnerabilidade, com a finalidade de identificar fundamentos para a obrigação humanitária das empresas com os migrantes. 3) identificar novas iniciativas por parte de 
organismos internacionais, no sentido de exigir das corporações, dentro de seu âmbito de atuação, ações que visem colaborar no enfrentamento da crise migratória 
global, via garantia ao trabalho digno; 4) Identificar e analisar os efeitos destas iniciativas no âmbito da atuação de corporações no Brasil.
A metodologia de pesquisa em 
direitos humanos vem se desenvolvendo nas últimas décadas em virtude do reconhecimento de sua interrelação com a política, com os movimentos sociais, com as 
mudanças econômicas, com a moral, com o direito e com as relações internacionais e ainda do reconhecimento de que a investigação em direitos humanos conjuga o 
local e o global em todas estes campos de conhecimento. 
A relação entre os padrões e normas de direitos humanos já estabelecidas e as que estão ainda em 
desenvolvimento, com as diversas demandas de direitos humanos em seus diversos contextos e dimensões tornam a interdisciplinaridade uma marca deste campo de 
investigação, que perpassa quase todos as áreas de conhecimento, em especial as ciências sociais e o direito. Neste sentido, os movimentos interdisciplinares e 
transdisciplinares caracterizam o estudo dos direitos humanos nas últimas décadas, em termos teóricos e metodológicos. Esta pesquisa conjuga o aspecto normativo, 
político e social. A primeira abordagem, normativo, cuidará da interpretação normativa dos direitos humanos em relação as empresas, a segunda na análise das propostas 
de ação dos organismos internacionais e a terceira na análise de dados. As atividades serão realizadas em quatro fases: na primeira fase, teórico-normativo, a pesquisa 
buscará compreender as principais chaves argumentativas no âmbito do debate sobre a responsabilidade de atores não-estatais com os direitos humanos de migrantes 
em situação de vulnerabilidade. Na segunda fase, ainda teórico normativa, analisar-se-á as principais linhas argumentativas no campo dos direitos humanos e empresas, a 
partir do Marco Ruggie, sobre o conteúdo, a natureza e a extensão das obrigações das empresas transnacionais com os direitos humanos sociais, com foco no direito ao 
trabalho digno; A terceira fase será destinada a identificar os organismos internacionais comprometidos com propostas de comprometer as empresas com o direito dos 
migrantes em situação de vulnerabilidade ao trabalho digno, buscando novas e inovadoras iniciativas, novas propostas e instrumentos, analisando-as dentro do quadro 
teórico-normativo estabelecido na primeira fase. A quarta fase consistirá na escolha da iniciativa e da empresa no Brasil e análise do grau de comprometimento, em 
termos de implementação parcial ou total, mapeando estas ações segundo dados qualitativos disponíveis. Ao final os resultados obtidos serão organizados em dois 
artigos científicos e serão apresentados no Seminário de Pesquisa da UNESA e ainda em evento internacional programado para 2019, em forma de webinar. Os 
desdobramentos da pesquisa levarão ao desenvolvimento de projeto de pesquisa que será submetido à órgãos de fomento.
Os resultados esperados são: a) o 
desenvolvimento de metodologia que inovará como instrumento de monitoramento de direitos humanos e empresas; b) desenvolvimento de dois artigos científicos que 
serão submetidos a revistas de boa qualificação; c) a apresentação dos resultados no Seminário de Pesquisa da UNESA; d) apresentação dos resultados em seminário 
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Fase 1 - (fevereiro a março de 2019)

Teórico-normativa, a pesquisa buscará compreender as principais chaves argumentativas no âmbito do debate sobre a 
responsabilidade de atores não-estatais com os direitos humanos de migrantes em situação de vulnerabili

internacional planejado para o final de 2019, na forma de webinar; e) desenvolvimento de projeto de pesquisa para submissão à órgão de fomento. O projeto não 
necessita de apoio econômico ou financeiro.
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Cronograma:
CRONOGRAMA
1º Etapa: FEVEREIRO/2019 – ABRIL/2019: 
- Levantamento bibliográfico;
- elaboração do marco teórico;

2º Etapa: MAIO/2019 – AGOSTO/2019: 
- 
Levantamento dos dados empíricos da pesquisa através pesquisa jurisprudencial de violação de direitos da

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO

Os direitos sexuais e reprodutivos são Direitos Humanos já reconhecidos em leis e outros dispositivos nacionais e inclusive, em documentos 
internacionais. Esses direitos são considerados fundamentais, pois, sem eles, o indivíduo não é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida.
Para o pleno 
exercício da cidadania, é preciso a garantia do conjunto dos Direitos Humanos, isto é, cada cidadão deve ter garantido todos os Direitos, respeitá-los é, portanto, 
promover a vida em sociedade, sem discriminação alguma. Para que exista a igualdade de direitos, é preciso respeito às diferenças e, sobretudo, os diferentes pontos de 
vista que cada indivíduo tem acerca de suas vidas e seus direitos, o que nos mostra que são de posse dos próprios seres que vivem em sociedade os direitos sobre a sua 
sexualidade e sua reprodução.
Com o objetivo de analisar violações de direitos humanos femininos em região vulnerabilizada da cidade do Rio de Janeiro, pretende-se 
realizar um levantamento acerca de quais direitos são mais violados e quais são as possíveis causas que geram tais negativas de direitos. A presente pesquisa é um 
desdobramento e aprofundamento da pesquisa realizada no ano anterior que investigou as políticas públicas municipais sobre direitos femininos na cidade do Rio de 
Janeiro. A partir das principais conclusões do estudo anterior, parte-se, nesta pesquisa, para um aprofundamento da análise crítica de violações de direitos humanos das 
mulheres, dando prioridade ao exame de violações ocorridas no entorno da zona oeste (bairros de Santa Cruz, Campo Grade, Paciência, Cosmos e adjacências) da cidade 
do Rio de Janeiro. A escolha deste marco geográfico se dá por duas razões práticas: 1) por se tratar de região com coletivo feminino mais vulnerável socialmente e 
economicamente, e por consequência, mais suscetível a exclusão social: 2) por se tratar de região geográfica onde está localizado o campus da UNESA no qual a pesquisa 
está atrelada.
Neste sentido, pode-se afirmar que se trata de trabalho de pesquisa que pretende analisar situações de violações aos direitos reprodutivos, sexuais e à 
saúde da mulher, no ano de 2019. 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 relevância deste estudo está baseada no fato de que a análise das violações de direitos femininos em região mais vulnerável social e economicamente 
da cidade do Rio de Janeiro demonstra o estado da efetividade dos direitos humanos das mulheres. A assistência ao parto adequado e acompanhamento médico 
apropriado durante a gestação possuem um grande impacto nas taxas sociais de mortalidade materna e neonatal, além de contribuir para os índices de desenvolvimento 
humano local. 


OBJETIVOS GERAIS
Identificar e analisar criticamente violações de direitos humanos femininos, especialmente direitos sexuais, reprodutivos e direito à 
saúde da mulher residente na região oeste da cidade do Rio de Janeiro (nos bairros de Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Cosmos, Paciência e adjacências).

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 violações de direitos humanos femininos que atingem este coletivo 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)	Identificar as causas destas violações de direitos 
humanos;
d)	Verificar os discursos jurídicos e sociais dos diversos atores que interagem neste contexto.

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 de estatísticas geradas a partir de questionários online com mulheres residentes nas localidades estudadas. Além disso, 
serão objetos de exame os casos de violações de direitos femininos submetidos para tratamento jurídico no núcleo de prática jurídica do campus Santa Cruz, 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 diagnósticos críticos sobre a violação destes direitos. Serão utilizados autores que são referências no tema, tais como: Piovesan, Arendt, 
Byrnes, Bobbio, Farah, Nancy Fraser, Mattar, Ventura, Andre Carvalho Ramos, Cançado Trindade, Canotilho, 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 coleta de dados estatísticos, seleção de casos concretos de violações de direitos 
humanos femininos atendidos na atividade de extensão desenvolvida com estudantes de direito da universidade no campus Santa Cruz como estudo de casos, além de 
pesquisa jurisprudencial, assim como as entrevistas com os profissionais selecionados e que atuam na área.
A terceira etapa da pesquisa estará dedicada à 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 à 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 a violação de direitos humanos reprodutivos, sexuais e à saúde das mulheres na região oeste 
da cidade do Rio de Janeiro;
2)	Identificação dos principais fatores que levam a violação de direitos das mulheres na região estudada.
3)	Panorama das decisões 
judiciais condenatórias 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 envolvidos na coleta dos 
dados empíricos da pesquisa. De maneira que não são necessários equipamentos ou qualquer outro investimento em infraestrutura para a realização da pesquisa.
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PROJETO: OS IMPACTOS DA NOVA  LEI DE MIGRAÇÃO NA SOCIEDADE BRASILEIRA: AVANÇOS E DESAFIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA 
CULTURA JURÍDICA

Cronograma:
Etapa 1: Material bibliográfico e coleta de dados De: 2/2018 a 4/2018. Etapa 2: Análise e Interpretação dos dados De: 4/2018 a 5/2018 Etapa 3: Apresentação do projeto 
de pesquisa a agências de fomento De: 5/2018 a 7/2018 Etapa 4: Apresentação do trabalho 

Descrição do Plano de Trabalho
No mundo contemporâneo, a questão das migrações, embora não seja nova, traz uma série de impactos para os Estados para as próprias pessoas que participam desses 
fluxos, as quais, não raro, são privadas do exercício de direitos e da assimilação na comunidade política do Estado receptor.  O presente trabalho tem por objetivo analisar 
os avanços trazidos pela Lei 13445/2017, e os desafios a serem enfrentados por força de sua regulamentação, de forma a assegurar a efetiva implementação da nova 
ordem jurídica. A literatura jurídica analítica é escassa e não tem dispensado atenção à presente temática, seja como objeto de construção teórica ou mesmo na prática. 
Depreende-se daí a necessidade de se proceder a uma investigação da proteção jurídica dos migrantes no seu aspecto interno. A metodologia empregada foi dedutiva, 
utilizando como métodos a pesquisa bibliográfica, documental e as exposições empíricas. No Brasil, em especial, o número de imigrantes aumentou exponencialmente 
nas últimas décadas, em decorrência de novos fluxos, a saber, haitianos, sul-americanos e africanos.  Neste contexto, o fenômeno migratório trouxe grandes 
oportunidades para o Brasil se beneficiar da diversidade cultural trazida pelos migrantes e de envidar esforços para erradicar a construção jurídica de vulnerabilidade e a 
exploração de migrantes. As políticas migratórias no Brasil fundamentavam-se na Lei 6815/80 – Estatuto do Estrangeiro, forjada durante o período de ditadura militar, 
cuja lógica baseava-se na segurança nacional. Com a redemocratização, tal marco regulatório demonstrou-se obsoleto na dimensão política, e dificultava a integração dos 
imigrantes e a adoção de políticas públicas que pudessem propiciar sua assimilação.  Nas últimas décadas do século XX e na década corrente, a saída de brasileiros para 
residirem no exterior e a chegada de fluxos migratórios de diversas origens tornaram imperiosa a substituição do arcabouço legal. Em 2017, apesar do contexto de grande 
turbulência política no país, foi promulgada e publicada a 13.445/2017, cunhada de Lei da Migração, que revogou a Lei 6815/80, herança do passado ditatorial. A lei de 
Migração foi elaborada à luz da gramática da proteção aos direitos humanos e aplica-se ao migrante que vive no Brasil e, inclusive, ao brasileiro que vive no exterior. A lei 
reduz os entraves burocráticos aos estrangeiros, procurando trazer assim benefícios para empresas, para trabalhadores e para a sociedade em geral.  Além disso, trouxe 
uma série de normas que conformam a atuação dos órgãos agentes públicos envolvidos nas questões migratórias. Tais normas deverão pautar também a interpretação 
do Poder Judiciário quando devidamente provocado. No entanto, a despeito da lei demonstrar a sintonia do Brasil com a cultura dos direitos humanos, o Decreto 9.199, 
de 20 de novembro de 2017, que a regulamenta, representa uma grave ameaça a no que se refere aos direitos dos migrantes como no que tange à capacidade do Estado 
brasileiro de formular políticas públicas adequadas em relação a esta matéria de relevância crescente. É imperioso que o Estado brasileiro apresente nova proposta que se 
coadune com o espírito da Lei de Migração, de modo que possa ser viabilizada uma política migratória eficaz, em respeito aos direitos dos migrantes e, por conseguinte, 
da própria sociedade brasileira. Acredita-se que cada nova abordagem referente à dinâmica das migrações forçadas ampliará os parâmetros de compreensão sobre os 
desafios trazidos por este tema, que reclama mais do que figuras retóricas.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9076758217197575
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PROJETO: A Proteção dos Direitos Sociais entre a Reserva do Possível e a Imposição da Emergência Econômica

Cronograma:
1) Revisão de literatura sobre direitos sociais (fevereiro-março/2019); 2) análise teórica de literatura sobre soberania e emergência em Schmitt e Agamben (abril/2019); 3) 
revisão de literatura sobre tensão entre normatividade e realidade (maio/2019); 4) 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Este projeto tem por objetivo analisar a justiciabilidade dos direitos sociais constitucionalmente consagrados no contexto das crises financeiras vivenciadas 
por Portugal (2011-2015) e pelo Brasil (2014-2108), identificando como a sindicabilidade e a integridade destes direitos são contrapostos pelas alegações de emergência 
econômica decorrentes de crises financeiras vivenciadas pelos dois países e quais as respostas constitucionais dadas pelo legislador e pelo tribunal constitucional. Para 
desenvolver o presente trabalho de pesquisa será tomado como referencial teórico o conceito de soberania e sua relação com a noção de emergência a partir da obra de 
Carl Schmitt e como esta perspectiva é retomada por Giorgio Agamben para situar uma dimensão econômica do estado de exceção. A finalidade é identificar os critérios 
utilizados para restrição aos direitos sociais, delimitando a possibilidade de mediação entre uma legitimação discursiva a partir da noção jurídica reserva do possível por 
meio de processo de ponderação, dentro de parâmetros jurídico-constitucionais de interpretação e aplicação do Direito, e a influência de contingências metajurídicas 
presentes nas crises econômico-financeiras nos dois países citados e nos respectivos contextos. A pesquisa se mostra importante para retomar a tensão entre 
normatividade e realidade/facticidade como construída no pensamento de Konrad Hesse e Jurgen Habermas, em diferentes perspectivas, de forma a compreender se 
ocorre uma colonização do sistema jurídico e, em particular, do sistema de proteção aos direitos fundamentais por imperativos econômicos, e quais as consequências 
para a integridade e efetividade destes direitos. OBJETIVOS: a) identificar a normatividade e a justiciabilidade dos direitos sociais nas Constituições do Brasil e de Portugal; 
b) Delimitar os riscos e as limitações postas a estes direitos por crises econômico-financeiras; c) Compreender as relações entre a invocação dos discursos de emergência 
econômica como uma forma de estado de exceção e sua consequência para a integridade e efetividade dos direitos sociais; d) analisar o contexto da crise econômica em 
Portugal a partir de 2011 até as eleições portuguesas de 2015 e as diferentes respostas constitucionais dadas pelo legislador e pelo Tribunal Constitucional português; e) 
analisar o contexto da crise econômica no Brasil a partir de 2014 até as eleições de 2018 e identificar as respostas dadas pelo Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal 
Federal; f) estabelecer a partir das respostas dos atores constitucionais a tensão uma ponderação por meio do princípio da proporcionalidade entre a proteção a direitos 
sociais prestacionais (educação, saúde, previdência) e o princípio da reserva do possível e a imposição de de critérios metajurídicos de ordem econômica como razão 
política baseada na noção de emergência, demarcando a prevalência de cada uma destas legitimações discursivas, sejam elas internas ou externas ao sistema jurídico, na 
resposta dada pelo legislador e pelo tribunal constitucional. METODOLOGIA: a pesquisa articulará uma pesquisa teórica a partir da noção de soberania em Carl Schmitt e 
de estado de exceção em Giorgio Agamben com uma segunda revisão de literatura sobre a tensão em normatividade e realidade/facticidade nos trabalhos de Hans 
Kelsen, Konrad Hesse e Jurgen Habermas, seguida de análise jurídico-normativa do catálogo de direitos sociais nas Constituições de Brasil e de Portugal. Uma segunda 
etapa consistirá no estudo das respostas constitucionais dadas pelo legislador de cada país: no Brasil pela aprovação da Emenda Constitucional número 95/2016 ("PEC do 
Teto") e em Portugal pelas restrições a direitos sociais aprovadas na lei orçamentária de 2013. Por fim, será feita uma análise jurisprudencial das respostas constitucionais 
às crises financeiras dos dois países: o Acórdão 413/2014 do Tribunal Constitucional português e as ações presentes no STF brasileiro que questionam o novo regime 
fiscal, particularmente as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 5633 e 5658. 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 nos sites do STF e do Tribunal Constitucional português, assim como a análise de proposições legislativas pode ser 
feita por meio da busca nos sites do Congresso brasileiro e do Parlamento português. Os livros de Direito Constitucional português que forem utilizados ao longo da 
pesquisa ou estão disponíveis nas instituições universitárias do Rio de Janeiro ou podem ser importados, utilizando dos recursos da bolsa sem maiores complexidades, 
com entrega em tempo hábil no Brasil, dentro do prazo de execução. 
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PROJETO:  SABER JURÍDICO E PRÁTICAS SOCIAIS: paradoxos e ambiguidades na realização da justiça criminal consensual

Cronograma:
FEVEREIRO e MARÇO 2019: Levantamento de fontes doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais acerca da mediação penal e da justiça restaurativa para entender os 
discursos que permeiam o campo. ABRIL, MAIO e JUNHO 2019: Análise e resumo das fontes selecion

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A implementação da mediação judicial no Brasil fundamentou-se em iniciativa da Secretaria de Reforma do Judiciário – que contou com apoio do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -, recebendo, ainda, regulamentação por parte do Conselho Nacional de Justiça que, como órgão de gestão, 
elaborou a Resolução n. 125 de 2010 (BRASIL, 2010), visando a utilização de práticas consensuais nos tribunais pátrios. Assim, de acordo com o discurso institucional, a 
conciliação e a mediação passaram a integrar o campo da chamada “Resolução Adequada de Disputas” (BRASIL, 2016a), compondo, portanto, uma política voltada a 
desenvolver uma justiça consensual como forma de assegurar a pacificação social. Tais práticas já vinham sendo adotadas por diversos tribunais, quando em 2015, com a 
entrada em vigor da Lei Nacional da Mediação (Lei n. 13.140/2015) – além do Novo Código de Processo Civil que também traz expressa previsão - a comunidade jurídica 
passou a celebrar o marco de uma nova fase na realização da justiça, contribuindo – pelo menos em tese – para o desenvolvimento de um processo mais justo, célere e 
eficaz (AZEVEDO, 2016). Analisando as referidas normativas bem como os discursos que permeiam o campo, é possível perceber que pouco – ou nada – se fala sobre o 
uso da mediação nos conflitos de natureza penal, levando a perguntar se de fato haveria alguma incompatibilidade para aplicação de práticas consensuais na esfera 
criminal. No entanto, no ano de 2016, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 225 especialmente voltada para conflitos dessa natureza, dispondo, portanto, 
sobre o uso da justiça restaurativa, considerada também como “método adequado de solução de conflitos”, notadamente, no âmbito dos juizados especiais criminais. 
(BRASIL, 2016). HOWARD ZEHR (2008), um dos principais expoentes do assunto no Brasil e no mundo, explica tratar-se de um novo olhar sobre o crime, passando a 
encara-lo como uma oportunidade para reestabelecer as relações abaladas, a partir da assunção de responsabilidade por parte do infrator que, voluntariamente, deve 
prestar-se a compreender e a reparar os danos causados à vítima, atendendo, na medida do possível às suas necessidades. A justiça restaurativa, portanto, busca a 
implementação de uma justiça dialogal pautada no protagonismo entre as partes, que admite o uso de inúmeras técnicas, dentre elas a mediação penal, sendo 
considerada a mais utilizada no mundo (SICA, 2007). Assim, propõe-se uma ruptura com o tradicional sistema de justiça criminal, pautado no paradigma punitivo e na 
centralidade do Estado, visto que o crime é considerado como uma violação à norma jurídica e não como um conflito entre pessoas. PROBLEMÁTICA: Ao pesquisar sobre 
como esse modelo vem sendo trazido para o Brasil, como vem sendo recepcionado, bem como em qual contexto está sendo implementado, iniciou-se uma análise sobre 
a produção bibliográfica no campo jurídico acerca dos chamados “meios adequados de solução de conflitos”, tomando por base especialmente a mediação penal e a 
justiça restaurativa. Assim, buscou-se compreender, ainda que de forma geral, os aspectos que permeavam essa proposta de construção de um novo paradigma de 
justiça a partir das pesquisas que já foram desenvolvidas, especialmente para que se pudesse estabelecer quais seriam possíveis contribuições ainda poderiam ser dadas. 
Em consulta preliminar a dissertações e teses produzidas nos diversos Programas de Pós-Graduação em Direito de universidades brasileiras, foi possível perceber uma 
grande quantidade de pesquisas dogmáticas e propositivas (NOBRE, 2003), que estavam mais voltadas a apresentar as potencialidades dos referidos “métodos adequados 
de solução de conflitos”, convergindo para uma conclusão que fazia parecer estarmos diante de uma panaceia para as mazelas do Judiciário. Outras, ainda, pretendiam 
estabelecer proposições sobre como deveria ser um modelo ideal e compatível com o nosso sistema de justiça, mas sem explicitar como de fato já acontece. (JESUS, 
2014). Assim, os resultados iniciais da consulta apresentaram poucos trabalhos que se propunham a realizar pesquisas empíricas, demonstrando, com isso, diálogo em 
relação às possíveis contradições e disputas interiores ao campo (BOURDIEU, 1989), acerca das definições sobre a justiça restaurativa e a mediação penal e de como são 
se operam na prática. Foram também encontrados trabalhos que se propunham a realizar pesquisas empíricas, no entanto, restringiam-se a apresentar dados estatísticos, 
sem tecer maiores reflexões a respeito, fundamentando-se, portanto em pesquisa de cunho quantitativo. (CUNHA, 2014) Tais resultados preliminares despertaram, 
portanto, o interesse em verificar, a partir da temática ora apresentada, como vem sendo desenvolvidas as pesquisas jurídicas no Brasil, tomando por base os seguintes 
questionamentos: O que se compreende por pesquisa empírica? Qual é o lugar da pesquisa empírica no Direito? Qual é a correlação entre as características da produção 
acadêmica e o ensino jurídico no Brasil? OBJETIVOS: A partir das referidas indagações, a presente pesquisa objetiva realizar uma cartografia das pesquisas produzidas nos 
cursos de mestrado e doutorado em Direito, no âmbito das universidades brasileiras, tendo como objetivo principal refletir a respeito da maneira pela qual o ensino 
jurídico, de base eminentemente dogmática, pode influenciar na produção acadêmica. De forma mais específica, busca-se (I) compreender a noção de pesquisa empírica 
a partir de um diálogo com as Ciências Sociais – notadamente a Antropologia e a Sociologia; (II) verificar se e como vem sendo elaboradas pesquisas que se propõem a 
realizar pesquisas empíricas; (III) analisar como vem sendo apropriada a produção discursiva pelos pesquisadores, no sentido de perceber se está sendo utilizada para 
pensar as práticas ou apenas para fundamentar discussões teóricas; (IV) investigar se o Direito está preocupado em refletir o que vem ocorrendo na prática ou se mantém 
sua tradição idealizada, pensando em como “deve ser” e não como de fato “é”. (LIMA; BAPTISTA, 2010).  Para tanto, visando contribuir com as referidas reflexões, será 
adotada uma interlocução com as Ciências Sociais, permitindo explicitar como a pesquisa empírica é adotada nesse campo e quais as contribuições podem ser oferecidas 
para pensarmos as pesquisas em Direito. METODOLOGIA: A partir dessas questões norteadoras se propõe, portanto, a pensar a pesquisa jurídica no Brasil, ou seja, o 
modo de construção e as características das dos trabalhos acadêmicos, tomando por base levantamento a ser realizado em dois bancos de dados: Catálogo de Teses e 
Dissertações da CAPES e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, visando encontrar a maior quantidade possível de trabalhos. Serão utilizados os seguintes 
termos de consulta: “mediação penal”; “justiça restaurativa”; “meios adequados de solução de conflitos”, aplicados de forma isolada e em conjunto, verificando se as 
variáveis irão apresentar resultados distintos. Além disso, será adotado como termo inicial o ano de 2015, tendo em vista o aumento das discussões, em decorrência da 
aprovação da Lei Nacional da Mediação, e como termo final o ano de 2018, quando se realizou a consulta preliminar nos referidos bancos de dados, visando a elaboração 
deste projeto. Por fim, destaca-se que serão selecionadas apenas as pesquisas produzidas no âmbito dos programas de Pós-Graduação em Direito ou, no limite, 
programas interdisciplinares que correlacionem o Direito com outros ramos de conhecimento, o que pode contribuir para traçar comparações entre as referidas 
produções acadêmicas, demonstrando a relevância do presente trabalho. VIABILIDADE: A pesquisa é de baixo custo, apresentando-se viável, por depender tão somente 
de consulta em bancos de dados disponíveis em meio aberto na internet. REFERÊNCIAS: AZEVEDO, André Goma (org.). Manual de Mediação Judicial. Brasília: Ministério 
da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 6. ed, 2016. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 125 de 29 novembro 2010. 
Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. _____. Conselho 
Nacional de Justiça. Resolução n. 225 de 31 maio 2016. Dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. 
_____. Conselho Nacional de Justiça. Manual de Mediação Judicial. Brasília, 2016a. BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. CUNHA, 
Katia Regina Mendes. Justiça restaurativa: uma perspectiva em construção para a comarca de Santo Antônio de Jesus-Bahia. [Dissertação]. Mestrado Profissional em 
Segurança Pública – Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2014. JESUS, Joanice Maria Guimarães de. Justiça restaurativa aplicada ao juizado 
especial criminal: em busca do modelo ideal. [Dissertação]. Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal da Bahia. Salvador, 2014. LIMA, Roberto Kant de. Por uma antropologia do Direito no Brasil. In: _____; MISSE, Michel (coord.). Ensaios de antropologia e de 
direito. Acesso à justiça e processos institucionais de administração de conflitos e produção da verdade jurídica em uma perspectiva comparada. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2009. ______; BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti. O desafio de realizar pesquisa empírica no Direito: um contribuição antropológica. 7º Encontro da ABCP. 
Recife/Pernambuco, 2010. NOBRE, Marcos. Apontamentos sobre a pesquisa em Direito no Brasil. Revista Novos Estudos Cebrap. São Paulo, jul. 2003. SICA, Leonardo. 
Justiça restaurativa e mediação penal: o novo modelo de justiça criminal e de gestão do crime. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. ZEHR, Howard. Trocando as lentes: 
justiça restaurativa para o nosso tempo. São Paulo: Palas Athena, 2008.
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Cronograma:
6-	Cronograma 

O cronograma da pesquisa se encontra dividido em trimestres, que abrange a fase inicial, fase de desenvolvimento e a fase final. O primeiro trimestre 
envolve a fase preliminar. Já o segundo e terceiro trimestres envolvem a fase de desenvol

Descrição do Plano de Trabalho
1-	Introdução

A pesquisa tem por objeto o desdobramento de algumas das conclusões constatadas no estudo da justiça de transição no Brasil , em sede de mestrado, 
realizado no Programa de Pós Graduação da UNESA, financiada pela CAPES, cujos efeitos estão sendo analisados no doutorado na Universidade Federal Fluminense, no 
Programa de Pós Graduação em Sociologia e Direito (PPGSD-UFF).
Em outras palavras, no cenário latino-americano, em especial nas décadas de 60 e 70, alguns países 
tiveram experiências de governos não democráticos que se estabeleceram a partir de golpes de Estado, com utilização de perseguições políticas e exclusão de liberdades 
humanas. 
Para possibilitar a transição de regimes, foi utilizado o mecanismo das anistias políticas para possibilitar uma passagem gradual e segura para o regime de 
liberdades, assegurando a extinção da punibilidade pelos excessos praticados pelos seus integrantes.
No caso dessa pesquisa, a persecução penal dos agentes da ditadura 
restou inviabilizada por força da anistia concedida pelo governo brasileiro em 1979. O estudo investigará a posição adotada pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) no enfrentamento dessa questão para, por fim, analisar a compatibilidade desta com o julgamento da ADPF nº 153, que questionou perante o STF a 
validade da lei nº 6.683 de 1979 que anistiou os crimes praticados pelos agentes do Estado durante a ditadura militar brasileira. 
O Brasil, de fato, foi condenado pela 
CIDH em razão do desaparecimento forçado de integrantes da Guerrilha do Araguaia durante as operações militares ocorridas entre 1972-1975, na região banhada pelo 
rio que deu nome à luta armada no sul do estado do Pará.  Os mortos nas investidas do Exército brasileiro jamais tiveram o direito a um dia de julgamento. Ao contrário, 
foram executados e seus corpos sepultados em cemitérios clandestinos.
Por ocasião desses fatos, em 1982 os familiares das vítimas ajuizaram a ação ordinária nº 
82.00.24682-5 na esfera cível que somente transitou em julgado em 2006. A lide teve por objeto a declaração de ausência dos desaparecidos na ocasião, a determinação 
do paradeiro das mesmas, as circunstâncias das mortes, a localização dos restos mortais eventualmente existentes, assim também como a entrega de um relatório oficial 
por parte do Ministério da Guerra a respeito do ocorrido. O desfecho do feito foi a confirmação por parte do Tribunal Regional Federal da 1ª Região da decisão de 
primeira instância que determinou a desclassificação do sigilo dos documentos relacionados àquelas operações militares; a definição, no prazo de cento e vinte dias, pela 
União da localização dos restos mortais dos desaparecidos, a apresentação de todos os relatórios e informações arquivadas relacionadas à Guerrilha, e a instauração de 
investigações no âmbito das próprias Forças Armadas para a elucidação dos fatos. Após negativas sobre a existência de documentos, a União juntou aos autos mais de 
vinte mil laudas relacionadas ao episódio. Em 2009, foi formado um grupo para realizar novas expedições ao local, contudo em 2010, o juízo federal determinou o sigilo 
de seis urnas que continham possíveis restos mortais das vítimas. 
Apesar do Estado brasileiro reconhecer a sua responsabilidade por meio de mecanismos de justiça de 
transição, tais quais a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, do documento oficial “Direito a Memória e à Verdade”, e da lei nº 9.140/1995, a União contestou 
todos os pontos da referida ação e recorreu em todas as oportunidades possíveis durante o trâmite do processo.
Assim, em razão principalmente da delonga para a 
resolução do caso, o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, a Comissão de Familiares de Mortos e 
Desaparecidos Políticos e pela Human Rights Watch/Américas ofereceram em 7 de agosto de 1995, ou seja, treze anos após o ajuizamento da ação 82.00.24682-5, 
representação perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que recebeu o nº 11.552, que resultou no relatório de mérito nº 91/2008, do qual o Brasil foi 
devidamente notificado. 
Observado o trâmite convencional, em que foram solicitados ao demandado relatórios acerca dos fatos narrados pelos postulantes, das 
providências adotadas, além da edição de recomendações, o Brasil quedou-se inerte. Diante disso, a Comissão levou o caso a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
em 26 de março de 2009, e formulou pedido de condenação do Estado brasileiro em razão de: 1) a lei nº 6.683/79 representar um verdadeiro obstáculo à investigação 
dos fatos, e a eventual punição dos responsáveis pelas violações de direitos humanos que constituíssem crimes contra a humanidade; 2) determinar a responsabilização 
penal pelos desaparecimentos forçados das vítimas da Guerrilha do Araguaia e a execução de Maria Lúcia Petit da Silva, mediante investigação judicial completa e 
imparcial dos fatos, observando-se o devido processo legal; 3) publicar todos os documentos relacionados às operações militares naquela região; 4) fortalecer recursos 
financeiros e logísticos para empreender esforços na busca e sepultamento das vítimas desaparecidas cujos restos mortais ainda não estivessem localizados; 5) oferecer 
reparações de cunho financeiro, e tratamento físico e psicológico aos familiares das vítimas desaparecidas; 6) implementar dentro de prazo razoável, programas de 
educação em direitos humanos permanentes dentro das Forças Armadas brasileiras, em todos os níveis hierárquicos, e 7) proceder no plano interno do Estado, observado 
o devido processo legislativo, à tipificação do crime de desaparecimento forçado conforme os elementos constitutivos do mesmo estabelecidos em instrumentos 
internacionais.    
O STF , em sentido contrário, decidiu que a lei nº 6.683/79, que anistiou todos aqueles que, no período entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 
1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, é compatível com a ideia de redemocratização do cenário brasileiro.
A improcedência da ADPF estaria vinculada 
ao reconhecimento da história da luta pela anistia no Brasil, que resultou de longo debate nacional, com a participação de diversos setores da sociedade civil, constituída 
por uma série de manifestações populares e por um longo período de negociações que teriam como resultado a transição do regime ditatorial para o regime democrático. 



A pesquisa em sede de mestrado já concluiu que houve verdadeira disparidade entre as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Lund vs. Brasil, e 
a do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 153. Isso traz perplexidades para o estudo da justiça de transição, do Direito Internacional dos Direitos Humanos e, 
principalmente, para o âmbito acadêmico.
Desta forma, a pesquisa busca uma contribuição racional a essa questão que traz a reboque a discussão sobre transições de 
regimes políticos, rupturas e continuidades no processo histórico civilizatório, e medidas de justiça de transição que devem ser adotadas no Brasil com fundamento no 
acórdão da CIDH, que ainda não foram adotadas no cenário nacional. 

2-	Objetivos

Como objetivo geral pretende-se analisar o fenômeno das permanências histórico-
culturais autoritárias no Brasil, ou seja, compreender a lógica das rupturas e continuidades no processo histórico civilizatório, o conceito de legado autoritário, dentro das 
transições de regimes políticos no cenário brasileiro.
No que tange aos objetivos específicos, a pesquisa busca esforço racional na questão que traz a reboque a discussão 
sobre duas vertentes: 1) a análise da questão por um foco internacional, ou seja, qual é o status do Estado brasileiro perante à CIDH depois de não ter adotado todas as 
medidas as quais foi submetido e; 2) quais são as medidas justransicionais que ainda poderiam ser tomadas, dentre as determinadas no acórdão da CIDH, pela ótica dos 
compromissos assumidos pelo Estado brasileiro ao aderir a esta jurisdição, através do Pacto do São José da Costa Rica; 3) a investigação de outras continuidades e 
permanências nas transições políticas vivenciadas também em outros períodos no processo histórico brasileiro com um viés transdisciplinar que abordará a história do 
direito, direitos humanos, filosofia e sociologia. 

3-	Metodologia e etapas do projeto

Na primeira etapa, a pesquisa será qualitativa, descritiva e exploratória, por meio 
da interpretação dos acórdãos acima referidos, documentos e doutrina pelo método dedutivo. Trata-se de pesquisa subjetiva que buscará evidenciar se existe 
compatibilidade entre as decisões do STF e da CIDH e os respectivos desdobramentos da questão.
A segunda etapa abrangerá uma pesquisa quantitativa com análise de 
dados jurisprudenciais sobre casos que abordam a justiça de transição.
A metodologia da pesquisa adota as concepções da teoria crítica, preconizadas por Max 
Horkheimer,  e consigna-se que o referencial teórico-metodológico envolve as formulações dos autores inseridos no campo da justiça de transição, no marco do 
pensamento crítico, em especial, Hannah Arendt e Eugenio Raul Zaffaroni, como literatura estrangeira; e Raimundo Faoro e Gizlene Neder, como autores nacionais com 
proposta de se realizar uma investigação intelectual de compreensão daquilo que acontece no tempo presente através da recuperação do processo histórico, que serão 
melhor abordados na revisão da literatura de seus principais textos.

4-	Resultados esperados

Os resultados esperados do projeto de pesquisa são, dentre outros: 1) 
aprofundamento teórico relativo ao fenômeno das permanências histórico-culturais autoritárias no Brasil, dentro da lógica das rupturas e continuidades no processo 
histórico civilizatório no cenário brasileiro; 2) publicação de artigos científicos em revistas de qualis A e B; 3) submissão do projeto aos órgãos de fomento tais como 
CAPES, CNPQ, FAPERJ e outros; 4) apresentação de resumos expandidos em seminários de pesquisa, em especial, o Seminário Nacional de Pesquisa da Universidade 
Estácio de Sá e em seminários de pesquisa em outras IES internacionais.


5-	Viabilidade econômico-financeira

Trata-se de pesquisa com plena viabilidade econômico-
financeira, tendo em vista que envolverá a produção de conhecimento através da investigação de dados que serão obtidos por meio de pesquisa documental e 
bibliográfica, sem quaisquer custos adicionais para a IES que fomenta o presente projeto.
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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

Descrição do Plano de Trabalho
O estudioso do direito constitucional contemporâneo, independentemente de ser positivista ou neoconstitucionalista, deve ser capaz de compreender o espaço 
multidisciplinar que une o direito e a geopolítica, disciplinas que se imbricam de tal maneira que acabam desaguando na garantia de direitos fundamentais do cidadão 
comum. Infelizmente, há que se reconhecer que esta linha epistemológica ainda é incipiente no Brasil. No entanto, é nesse diapasão que a presente pesquisa aspira 
contribuir para a abertura de novos espaços de reflexão científica dentro da teoria constitucional, fazendo-a alçar voo mais elevado em direção a um constitucionalismo 
dito estratégico, que se junta ao constitucionalismo principialista pós-positivista. Eis aqui o núcleo central dos estudos científicos futuros do direito e das relações 
internacionais, notadamente se o Brasil conseguir materializar todo o seu potencial de desenvolvimento nacional. Com efeito, Não se refuta o amplo campo de reflexões a 
fazer, no entanto, já é possível diagnosticar os avanços trazidos pela Constituição de 1988, que navega dentro de um contexto pós-tudo, vale dizer um mundo que é, a um 
só tempo, filosoficamente pós-moderno, juridicamente pós-positivista, midiaticamente pós-verdadeiro, soberanamente pós-nacional, geopoliticamente pós-bipolar, 
internacionalmente pós-americano, jusprotetivament pós-constitucional e estadisticamente pós-welfarista. Em tempos de estatalidade pós-moderna, um dos grandes 
desafios do Estado Neoconstitucional de Direito é deslocar para a centralidade do regime jurídico de proteção dos direitos fundamentais o diálogo epistemológico entre a 
Constituição e a Estratégia de Desenvolvimento Nacional. Com tal tipo de intelecção em mente fica mais fácil compreender a base teórica fundante da presente pesquisa, 
cuja linhagem científica pretende caminhar para além da judicialização da política (caracterizada pelo deslocamento da questão política para o Poder Judiciário) para 
alcançar o patamar mais elevado da judicialização da geopolítica (caracterizada pelo deslocamento das grandes decisões geopolíticas do Estado, que serão levadas ao 
Poder Judiciário pelo próprio legislador democrático). 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 exegético focado no desenvolvimento 
nacional. É por isso que a presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a necessária conexão epistemológica envolvendo o direito e a geopolítica, como elemento 
propulsor de uma nova hermenêutica do desenvolvimento nacional e, na sua esteira, da reconfiguração do regime jurídico de proteção dos direitos fundamentais. Para 
tanto, pretende examinar o fenômeno academicamente oculto no Brasil e que é a judicialização da geopolítica. Em consequência disso, os objetivos específicos da 
presente pesquisa são, em primeiro lugar, examinar os diálogos epistemológicos entre a Constituição e a Estratégia de Desenvolvimento Nacional. Assim, não basta 
reaproximar a ética e o direito, como o faz brilhantemente o paradigma neoconstitucionalista do direito; é preciso transpor limites para alcançar a plena sintonia entre 
geopolítica e direito, de modo a criar as bases teóricas do consequencialismo jurídico-estratégico das decisões judiciais, mormente em países de modernidade tardia, 
como é o caso do Brasil. O segundo objetivo específico da pesquisa é apresentar a hermenêutica do desenvolvimento nacional como um dos elementos fundantes do 
neoconstitucionalismo pós-positivista, cujo eixo central é a busca da dignidade da pessoa humana e a proteção das três grandes dimensões dos direitos fundamentais. Já 
o terceiro e último objetivo especifico da presente pesquisa é elaborar recomendações para o Estado brasileiro aperfeiçoar seu sistema protetivo de direitos, a partir da 
compreensão do jogo estratégico mundial. É nesse sentido que se sugere a potencialização da leitura ontológico-estratégica da Constituição, que leve em consideração a 
questão estratégica no processo de ponderação de valores constitucionais. Com efeito, um país sem estratégia de desenvolvimento nacional, é um país à deriva que, sem 
rumo, não sabe aonde quer chegar. Em consequência, importa considerar se é possível construir uma sociedade livre, justa e solidária sem uma estratégia de 
industrialização do País genuinamente nacional, focada na distribuição de renda? Da mesma forma, impende questionar se é possível garantir o desenvolvimento nacional 
sem a concepção de um grande projeto estratégico de Estado e, não, meros projetos de governo de determinada classe política, preocupada tão somente com a 
manutenção do seu poder político?  E é exatamente por isso que a metodologia empregada nesta pesquisa possui uma perspectiva hermenêutica, que vai procurar 
investigar os diálogos epistemológicos entre a interpretação da Constituição, a eficácia dos direitos fundamentais, a elaboração da Grande Estratégia Nacional e a 
consecução dos objetivos fundamentais previstos na Constituição de 1988, no seu artigo 3º, incisos I a IV.  Em consequência, o método de trabalho é o hipotético-
dedutivo, baseado em pesquisa bibliográfica nacional e estrangeira, que investiga, de um lado, os avanços hermenêuticos advindos da escola neoconstitucionalista do 
direito e, do outro, as implicações de um cenário internacional hipercomplexo, que, em curtíssimo espaço de tempo, já vivenciou dois grandes momentos de ruptura 
paradigmática da história da humanidade (a queda do Muro de Berlin de 1989 e o ataque às Torres Gêmeas de 2001). Esta abordagem revela-se adequada, na medida em 
que a coleta e o registro de dados de casos concretos no âmbito do Supremo Tribunal Federal viabiliza a análise das respostas do Poder Judiciário diante das variáveis 
geopolíticas que circunscrevem a ordem mundial multipolar. 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 geopolítica do Brasil no cenário internacional. A pesquisa será desenvolvida 
em quatro etapas distintas: Etapa 1 - Levantamento bibliográfico, fichamento dos pressupostos teóricos da Pesquisa e realização de Palestra - 02/2019 a 04/2019; Etapa 2 
– Análise e construção da pesquisa a ser analisada - 05/2019 a 08/2019; Etapa 3 - Apresentação de projeto a órgão de fomento - 09/2019 a 10/2019 e Etapa 4 – Reflexão 
e análise dos dados coletados, publicação de dois artigos científicos e encerramento da pesquisa - 11/2019 a 01/2020. 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 do Supremo Tribunal Federal. O estudo de casos 
concretos possibilita a investigação empírica permitindo ao pesquisador entender a complexidade da dimensão estratégica da Constituição. Assim sendo, a realização da 
presente pesquisa visa concorrer para a consolidação de uma nova hermenêutica do desenvolvimento nacional, cujo eixo epistemológico é a conexão entre as fórmulas 
pós-positivistas da reconstrução neoconstitucionalista do direito e os aspectos geopolíticos que informam a construção de uma ordem mundial multipolar. Com isso, 
espera-se contribuir para o aperfeiçoamento do Estado Neoconstitucional de Direito e, principalmente, para a teoria dos direitos fundamentais do cidadão comum, e, em 
especial, dos direitos estatais prestacionais de segunda dimensão. Com isso, espera-se contribuir para o aperfeiçoamento da teoria constitucional e para a teoria dos 
direitos fundamentais. 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, restando, cabalmente, demonstrada sua total viabilidade econômico-financeira. Referências BARRETTO, Vicente de Paulo. 
O fetiche dos direitos humanos e outros temas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010; BARROSO; BOBBITT, Philip. A guerra e a paz na história moderna. O impacto dos 
grandes conflitos e da política na formação das nações. Tradução de Cristiana de Assis Serra. Rio de Janeiro: Campus, 2003; BRASIL. Escola Superior de Guerra. Manual 
Básico. Volume I. Elementos doutrinários. Rio de Janeiro, 2008; BRZEZINSKI, Zbigniew. Second chance: three presidents and the crisis of american superpower.  New York: 
Basic Books, 2007; BULL, Hedley. A sociedade anárquica. Brasília/São Paulo: UnB/Ipri/Impr.Oficial do Estado, 2002; CHOMSKY, Noam. 11 de setembro. Tradução Luiz 
Antonio Aguiar. 6ª ed. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2002; In: Revista Brasileira de Estudos Políticos, vol.116, jan./jun. 2018. Belo Horizonte: RBEP/UFMG, 2018.
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
O ano de 1946 foi marcado por um grande número de greves.  Com a derrubada de Getúlio Vargas e o fim da Ditadura do Estado Novo, os trabalhadores 
sentiam a liberdade e a possibilidade de organizar diversos movimentos. Em Março de 1946, o presidente eleito, Eurico Gaspar Dutra, durante os trabalhos da Assembleia 
Nacional Constituinte, com o Congresso Nacional ainda fechado, outorga o Decreto-Lei 9.070/46. O decreto lei regulava o direito de greve e tentava dar uma resposta aos 
diversos movimentos que aconteciam em todo o Brasil.
Ocorre que a greve, pelo artigo 139 da Constituição de 1937 era ilegal. O Decreto-Lei 9.070/46 passaria a regular 
um direito, considerado inconstitucional pela Constituição vigente.
A Constituição de 1946 foi aprovada em Setembro de 1946 e no artigo 158 reconhecia a greve como 
um direito.
O ano de 1946 estava no final e a polêmia sobre o Decreto-Lei começava: considerando que decreto regulava o direito de greve e foi publicado sobre a 
vigência de uma Constituição que proibia tal direito, poderia ser ele considerado constitucional na vigência da Constituição de 1946? Um decreto inconstitucional pode se 
tornar constitucional com a vigência de uma nova Constituição que disponha em contrário? Essas são as duas principais questões que o projeto pretende responder. 


Seria o caso do Decreto-Lei 9.070/46 o primeiro ou o único caso de repristinação constitucional no Brasil?
A pesquisa história e jurídica pretende compreender como os 
juristas da época e em especial o STF, que julgou o debate diversas vezes nos anos 40 e 50, responderam à estas questões.
Objetivo geral e específicos 
Se o objetivo 
geral é entender o processo de discussão sobre a Constitucionalidade e a eventual “repristinação” constitucional do Decreto-Lei 9.070/46, os objetivos subjetivos 
seriam:
a)	Entender a validade e eficácia da Constituição de 1937 após o final do Estado Novo;
b)	Descrever o posicionamento da doutrina jurídica e dos Tribunais 
Superiores sobre o tema;
c)	Perceber as limitações que o referido decreto trazia ao direito de greve e problematizar se ele poderia regular um direito constitucional 
criado posteriormente;
d)	Descrever os debates da imprensa e o posicionamento dos movimentos operários diante das restrições ao direito de greve;

Metodologia da 
Pesquisa

O marco teórico da Pesquisa será a ideia de História dos Conceitos de Reinhart Koselleck. A ideia é entender como funcionavam os conceitos no passado e 
como os mesmos podem funcionar como horizontes de expectativas para o presente. Se a função da história e das experiência vividas é projetar e ensinar o futuro, aqui a 
história do Decreto-Lei 9.070/46 será utilizada como experiência para futuros e atuais debates sobre a constitucionalidade das leis. Da mesma forma que entender como 
os juristas daquela época reagiram ao debate pode auxiliar pesquisadores e juristas de hoje a enfrentar dilemas semelhantes.
A pesquisa de fontes e a análise da 
documentação, usará como metodologia a Escola dos Annalles para entender a função e a importância dos documentos históricos, assim como a possibilidade da 
multiplicidade de fontes para se entender os fenômenos sociais. Isso será possível com a auxílio da História do Direito exposta por Antonio Manuel Hespanha que 
conseguiu unir as metodologias da Escola dos Annales para estudar a História do Direito.

Etapas

A primeira etapa será a coleta de dados primários e referências 
bibliográficas da época. O projeto pretende entender como a discussão aconteceu nos anos 40 e 50 e quais foram os resultados práticos das decisões tomadas pelos 
tribunais. Desta forma, a primeira etapa é de pesquisa em arquivos e em bibliotecas. O objeto da primeira etapa é reconstruir o cenário da época.
A segunda etapa é a 
sistematização das informações colhidas e uma discussão teoria sobre a metodologia da pesquisa e as fontes encontradas. O objetivo da segunda etapa é discutir 
metodologia com as fontes encontradas.
A terceira fase consiste na elaboração do relatório final (em forma de artigo) e a apresentação do mesmo para debate da 
comunidade acadêmica. 

Resultados esperados

O projeto de pesquisa pretende demonstrar o posicionamento da doutrina nacional e do STF em relação ao caso de 
“repristinação” constitucional do Decreto Lei 9.070/46. Pretende entender se o conceito de repristinação já existia no período, o que significava e como era tratado por 
diversos seguimentos sociais.

Viabilidade técnica e econômica 
O docente já tem experiência em pesquisas com fontes históricas e com arquivos históricos. A bolsa 
possibilitará uma maior dedicação ao projeto de pesquisa e um aprofundamento maior no objeto a ser pesquisado. Os custos da pesquisa – realizados em arquivos 
públicos – serão compensados pela bolsa que o docente receberá, no caso de aprovação.
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução:
O projeto “Mecanismos de Justiça de Transição no Brasil: o caso da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da Ordem dos Advogados do Brasil” está 
vinculado às pesquisas desenvolvidas pelo Observatório de Políticas Públicas, Direito e Proteção Social, grupo de pesquisa vinculado ao PPGD-UNESA, cujo proponente é 
vinculado na linha de pesquisa Políticas Públicas, Direito e Questões Étnico-Raciais, que tem por objeto os estudos das políticas públicas, com ênfase nas políticas sociais, 
que proporcionem reflexões relacionadas às questões étnico-raciais, sua relação com o direito e a educação, às ações afirmativas e ao estudo da história e cultura afro-
brasileira e indígena, visando à difusão da importância da diversidade étnico-racial na realidade social brasileira. Nessa linha de pesquisa o proponente tem atuado como 
orientador do projeto de Iniciação Científica intitulado “O direito à memória e a memória da escravidão no Brasil”, no campus Recreio. 
O presente projeto se justifica por 
abordar um tema diretamente relacionado ao PIBIC e à linha de pesquisa do grupo, qual seja, o tema da efetivação da luta pelo reconhecimento da memória da 
escravidão negra. Partindo da premissa que a estrutura social herdada do modelo colonial escravista não completou ainda sua transição para um modelo de sociedade 
igualitária, sem desigualdades oriundas de privilégios raciais (SOUZA, 2017), procura-se observar o funcionamento de instrumentos que garantam o direito à memória dos 
povos escravizados e à verdade sobre as violações aos direitos humanos ocorridas naquele período histórico. Particularmente tomaremos como objeto de análise a 
atuação da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A partir deste caso pretende-se problematizar as 
noções de direito à memória e justiça de transição recorrendo à literatura jurídica e sociológica, que será revisada.
Elaborado por Rudi Teitel nos anos 90, o termo Justiça 
de Transição se referia à transição política e jurídica que aconteciam na América Latina, em processo de redemocratização; no Leste Europeu, após a simbólica queda do 
muro de Berlim; e na África, na transição de regimes de exceção para governos democráticos, como no caso do regime de apartheid na África do Sul. A justiça de 
transição, segundo Ambos (2009) abrange todo o escopo dos processos e mecanismos associados à tentativas de uma sociedade para lidar com o legado de abusos em 
grande escala do passado. Deste modo, visa assegurar a responsabilidade, justiça e reconciliação social. A justiça de transição é entendida como um conjunto de medidas 
que cada Estado em conflito deve empreender para minimizar qualquer retorno ao anterior clima de exceção. 
No Brasil esse princípio orientou os trabalhos do grupo 
Tortura Nunca Mais e da Comissão Nacional da Verdade, que buscaram resgatar a memória da ditadura e a verdade histórica daquele período de exceção. Nesses casos, 
como o de Comissões da Verdade criadas em diversos outros países da América Latina que vivenciaram a experiência das ditaduras militares nos anos 1960 e 1970, o 
objeto em pauta ainda estava muito próximo temporalmente, o que permitiu a tomada de depoimentos de personagens que viveram aquela experiência. No caso da 
escravidão, que foi formalmente abolida no Brasil em 1888, passaram-se 130 anos, em muitos dos quais os governos brasileiros promoveram mais o esquecimento do 
que a memória, como pode ser constatado no chamado “mito das três raças” (MATTA, 1982).  Como destaca a historiadora Lilia Schwarcz (2018):
“Temos um hino da 
República, aquele que canta ‘liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós’. E há uma estrofe que diz: ‘Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre 
país’. Ou seja, um ano e meio depois (da lei Áurea), (os republicanos) afirmavam não acreditar mais (que tivesse havido escravidão). Era um processo de amnésia 
nacional. ”
O regate da memória e da verdade da escravidão negra no Brasil é uma questão tão relevante quanto à memória da repressão armada da ditadura militar, 
porém menos evidente e não apenas ocultado pela memória oficial, mas também distorcido de forma a ocultar sua existência e, principalmente, a continuidade de seu 
princípio discriminatório na sociedade atual. A percepção dessa continuidade leva o Estado e a justiça a aprovarem medidas reparadoras sob a forma de políticas 
afirmativas e outras iniciativas. No Brasil, a memória como um direito aparece na Constituição Federal de 1988 que garante, implicitamente, por meio do art. 216, o 
direito à memória, ao afirmar que “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (BRASIL, 1988).
O direito à memória é, assim, um 
direito previsto na Constituição brasileira que não pode ser ignorado. Há, como mostra Dantas (2010), um direito fundamental que corresponde tanto à necessidade 
individual e coletiva quanto à formação de identidades de indivíduos e grupos, além de servir como forma de inserção e de comprometimento social. O direito à memória 
existe, portanto, para garantir instrumentos de não repetição do passado autoritário que o Estado e a sociedade presenciaram. O direito à memória é assim entendido 
como expressão de direitos humanos fundamentais, constituindo um direito transindividual que alcança os mais diversos grupos da sociedade civil e experimenta as mais 
diversas formas de reivindicação e concretização.
Existem diversos instrumentos para a construção do direito à memória e à verdade variando de experiência a 
experiência: tribunais de verdade e conciliação, compilação de processos administrativos e judiciais, acesso a banco de dados públicos, construção de monumentos e 
memoriais para a lembrança daquele passado, incentivo e indução estatal à pesquisa para construção da memória com verdade. Nesse sentido, o direito à memória e à 
verdade é tratado como elemento essencial da justiça de transição, que permite a realização de justiça histórica. 
Tomamos para estudo neste projeto, como exemplo de 
instrumento de efetivação dessa justiça de transição, o trabalho da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil (CNVENB), da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), em sua secional estadual do Rio de Janeiro. A criação da Comissão foi aprovada em sessão plenária da OAB no dia 3 de novembro de 2014. Na mesma 
ocasião foi aprovado o mês de novembro como mês da consciência negra para a advocacia.
A Comissão da Verdade Sobre a Escravidão Negra no Brasil, não busca, neste 
momento, reparações financeiras, mas sim iniciar um trabalho que além de revelar os atos de violação contra os direitos humanos, busque também a reconstrução de 
uma nova nação. “Estaremos trazendo ao conhecimento geral (...) um Brasil que não é conhecido de grande parte dos brasileiros. Um Brasil que ficou escondido nas 
masmorras das senzalas. Um Brasil que não reconhece naqueles que vieram de África e em seus descendentes, o mesmo valor, cujos resquícios desta escravidão 
persistem até hoje. É a esperança de um dia ter o mesmo padrão de cidadania que os não-negros tem neste Brasil de hoje”, disse o presidente da Comissão, o advogado 
Humberto Adami. O trabalho da CNVENB tem se utilizado de acordos de cooperação técnica para ampliar a investigação. Entre os apoios fundamentais está a participação 
de universidades, que através de pesquisas e teses acadêmicas sobre o tema, têm colaborado para que o resgate da memória, de acontecimentos importantes no período 
da escravidão. 
Segundo Brahm (apud WESTHROP, 2016, p.25), tem razão Priscila Haynes quando define as Comissões da Verdade como entes instalados para investigar 
a história de violações de direitos humanos em um país e estabelece os quatro pontos básicos para o funcionamento de uma comissão da verdade: (a) investigar violações 
que ocorreram no passado, (b) examinar um padrão específico de violações durante um período e não de um evento específico, (c) ser um ente temporário e (d) ser 
oficial, autorizado pelo Estado. Partindo dessas definições preliminares pretende-se analisar a atuação da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da OAB, e 
verificar as contribuições que essa possa estar trazendo para a efetivação da justiça de transição.

Objetivos: 
•
Fazer uma revisão crítica do estado da arte da literatura 
jurídica e sociológica sobre o direito à memória e à verdade e a justiça de transição.
•
Analisar a atuação da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da 
Ordem dos Advogados do Brasil.
•
Verificar as contribuições da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da OAB, para a efetivação da justiça de transição no 
Brasil.
•
Criar as bases teóricas e empíricas para a fundamentação de posterior trabalho de comparação da experiência brasileira com a experiência de outros países que 
também vivenciaram o modelo colonial escravista.

Metodologia da pesquisa com indicação das etapas: 
Considerando o aspecto exploratório do trabalho, que busca 
uma maior aproximação com o problema dos mecanismos de realização da justiça de transição, seu planejamento será flexível o suficiente para permitir que sejam 
considerados os mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Para tanto a metodologia da pesquisa prevê a realização de levantamento bibliográfico e documental 
e a análise de exemplos que estimulem a compreensão do problema.
A pesquisa bibliográfica será desenvolvida com base principalmente na rede de bibliotecas da 
Universidade Estácio de Sá e na Scientific Electronic Library Online - SciELO. A pesquisa documental, a diferença da pesquisa bibliográfica, vale-se de materiais que não 
recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. No caso específico estaremos trabalhando com os 
documentos produzidos pela Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da OAB-RJ, tais como relatórios, pareceres, manifestos e etc. 
O acesso a esses 
documentos será possível graças ao Termo de Parceria firmado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, 
em 31 de agosto de 2015, “articulando o tema no contexto das questões étnico-raciais afro-brasileiras e com a importância de tais conteúdos na formação dos alunos dos 
cursos do ensino superior, presencial e à distância, nos graus de tecnologia, bacharelado e licenciatura”.

Resultados Esperados: 
•
Uma revisão bibliográfica dos 
conceitos de justiça de transição e direito à memória e à verdade;
•
A produção de dois artigos para publicação em revistas nacionais;
•
A produção de um projeto para 
submissão a órgão de fomento para obtenção de auxílio para a publicação do texto final da pesquisa em formato de livro.

Viabilidade Técnica e Econômica:
Por tratar-
se de pesquisa bibliográfica e documental, exige-se - além da capacidade do pesquisador - apenas a disponibilidade de tempo, sem custos da 
pesquisa.
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução

O Acesso à Justiça e os Núcleos de Prática Jurídica

“O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental - o mais básico dos 
direitos humanos - de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretende garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos” (CAPPELLETTI e GARTH, 1988, 
p.12).

O movimento pelo Acesso à Justiça, segundo o jurista italiano Mauro Capeletti (1988), tem seu início em 1965 com a formulação de uma série de críticas ao 
Sistema Judiciário, postulando que este deveria se voltar à busca de uma Justiça efetiva, que viesse de fato a resolver os conflitos sociais e atendesse às diversas camadas 
da sociedade. O Poder Judiciário deveria estar apto ainda a resolver os mais diversos conflitos e que, em última instância, pudesse ser usado como um instrumento de 
igualdade e mudança social. Cappelletti e Garth (1988) delimitam histórica, e didaticamente, em três ondas os movimentos por soluções práticas que foram denominados 
de Acesso à Justiça. A primeira onda do Acesso à Justiça se referia à Assistência Judiciária para os pobres que buscaria disponibilizar o acesso ao poder judiciário 
independente da condição financeira daqueles que necessitassem de uma solução judicial para seus conflitos individuais. Isso, tanto no que se refere às custas 
processuais, como no que se refere aos custos com o advogado (honorários advocatícios). Foi a partir deste movimento que foram reformulados nos mais diversos países, 
os serviços de assessoria judiciária. 

A segunda onda do Acesso à Justiça se voltou a garantir o que foi denominado de interesses coletivos ou difusos, que são aqueles 
que atingem um grupo homogêneo ou mesmo heterogêneo de pessoas. Tais interesses fugiam àqueles típicos levados ao Juízo, que eram basicamente os de uma pessoa 
contra outra e o Estado-Juiz ao centro para dizer a quem convinha a razão. Os direitos coletivos e difusos podem se referir tanto a direitos como os dos consumidores em 
que um grupo de pessoas pode ser lesado por um mesmo produtor, fornecedor, vendedor ou prestador de serviços, como a interesses difusos que atingem um grupo 
heterogêneo de pessoas, como o direito a ter um ar saudável sem o excesso de poluição em uma cidade, ou o direito dos cidadãos aos serviços básicos que devem ser 
prestados a todos pelo Estado.

Por fim, a terceira onda se refere à efetividade do acesso à justiça, um acesso à Ordem Jurídica justa. Também no Brasil, o conceito de 
acesso à justiça é reconfigurado e isso principalmente a partir da Constituição Federal de 1988, pretendendo deixar de ser o simples fato de se ter um acesso a uma 
decisão judicial – o simples fato de se ter acesso formal ao Judiciário – para se referir ao acesso à uma decisão justa, que leve em consideração as características do direito 
a ser tutelado, as características do conflito e as melhores vias para resolvê-lo. Para isso deve-se levar em consideração as características das partes em disputa, inclusive a 
desigualdade entre elas, para que possam estar em pé de igualdade no momento de resolver as desavenças. Dizemos que isto é ter acesso à Igualdade Material, ou tratar 
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida da sua desigualdade, nas palavras do antigo conceito de Aristóteles.

A conjuntura política da 
Constituinte de 1987/88 e o processo de democratização presente neste período histórico no Brasil, trouxe ao universo do país os ares do movimento do Acesso à Justiça. 
Isso tanto no que se refere à Constituição promulgada em 1988, em diversos dos seus artigos, quanto no que se refere ao ensino jurídico nas Universidades, restando o 
tripé Ensino – Pesquisa – Extensão, e sua indissociabilidade, presentes no Art. 207 da Carta Magna. 

Assim é que, com a reformulação dos currículos do Curso de Direito, 
os Núcleos de Prática Jurídica tornam-se obrigatórios como parte do conteúdo mínimo do curso jurídico. Foi a reformulação curricular de 1994, seguindo os parâmetros 
da LDB – Lei de Diretrizes e Bases, e por meio da Portaria 1886/1994 do MEC – Ministério da Educação e Cultura, que estabeleceu para o curso de Direito a 
obrigatoriedade da instalação do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) nas instituições de ensino. 

Desde então, de forma geral, os NPJs das Universidades reproduzem os 
modelos dos escritórios advocatícios e encaminham juridicamente as demandas individuais, nas áreas do consumidor, família e trabalhista das pessoas que comprovem 
renda menor do que três salários mínimos. Para que tenhamos um acesso à justiça amplo, diverso e efetivo é preciso que a dinâmica seja reformulada e ampliada, 
conforme proporemos a seguir.

O Primeiro Diagnóstico 

O Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Estácio de Sá – campus Niterói está dividido atualmente em dois 
setores independentes entre si: o NPA – Núcleo de Primeiro Atendimento – que funciona no Fórum de Niterói e o NPJ – Núcleo de Prática Jurídica alocado no campus 
Niterói, em ambos os alunos são orientados por advogados e professores. No NPJ são encaminhados todos trâmites processuais das áreas cível e trabalhista, enquanto no 
NPA apenas é realizada a orientação jurídica e é elaborada a petição inicial.

O NPA funciona como o primeiro atendimento para as pessoas que buscam a resolução de 
suas questões dentro da competência dos Juizados Especiais Cíveis. São ouvidas por nossos alunos estagiários que, com a orientação dos advogados, encaminham a 
questão trazida pelos assistidos por meio de uma petição inicial. O atendimento do NPA se encerra neste momento, uma vez que no Juizado Especial Cível, para as causas 
até vinte salários mínimos, não é necessária a assistência por advogados. As causas mais complexas que se afastem da competência do JEC, ou que sejam de vinte a 
quarenta salários mínimos, são encaminhadas, ou para a Defensoria Pública, ou mesmo para o NPJ.

Entretanto, a observação do funcionamento in locu nos apontou 
uma situação: algumas pessoas se encaminhavam ao NPA e, por não poderem fazer a leitura, uma vez que eram analfabetas, e assentir à petição elaborada pelos alunos, 
estas pessoas tinham o seu atendimento recusado e acabavam por ter todos as suas possibilidades de acesso à justiça e, ainda mais, de acesso à cidadania, 
negadas.

Temas Geradores: a luta por Direitos

É a partir da conhecida frase “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si 
mediatizados pelo mundo” que Paulo Freire (1994, p. 39) nos aponta a metodologia do Tema Gerador. 

Assim é que a educação, para ser libertadora, deve sempre 
partir do momento existencial, da situação concreta e presente dos educandos e educandas. A educação, para não se tratar apenas de um processo de depósito de 
conteúdos preestabelecidos, a partir de um grupo detentor de saber/poder, no corpo e na mente de outro grupo social, deve ser um processo de troca de conhecimentos 
compartilhado entre as pessoas envolvidas e mediado pelo mundo em que estão contextualizados.  Portanto, a concepção do conteúdo programático deve ser elaborada 
em conjunto, e deve sempre se pautar nos interesses, nas demandas e na situação existencial dos educandos. A educação, para não ser bancária, para ser, por 
conseguinte, libertadora, deve falar da situação concreta das pessoas a quem e com quem se fala. 

Neste sentido, no nosso caso em questão, tal postulado se apresenta 
muito claro, uma vez que o que gera a mobilização, a demanda das pessoas que se dirigem até nós no NPA, é uma demanda específica: a luta por direitos. Portanto, a 
construção de um conteúdo programático para a alfabetização destas pessoas deverá se apropriar de temas de interesse dos demandantes, que se relacionem com o 
universo jurídico buscado por eles em sua luta por direitos e cidadania. Portanto, é justamente para que possamos encaminhar tais questões, que a presente pesquisa 
visará identificar as demandas dos assistidos para servir de subsídio para a construção de um conteúdo programático para um posterior projeto de alfabetização de 
adultos.

Objetivos do Projeto

- Preparar o questionário social no intuito de mapear as demandas da comunidade local que busca apoio jurídico no NPA da 
UNESA/Niterói;
- Analisar quantitativamente os questionários;
- Identificar, a partir do questionário social supracitado, as pessoas que se encaminhem ao NPA em busca 
de resolução para suas demandas jurídicas e que não saibam ler ou escrever, que sejam analfabetas ou semianalfabetas;
- Mapear as demandas das pessoas relacionadas 
no item anterior;
- Comparar o questionário social com as demandas das pessoas analfabetas para Identificar os Temas Geradores – na concepção freireana – que 
possam servir de conteúdo programático para o desenvolvimento de um projeto de Alfabetização Cidadã;
- Propor um conteúdo programático para a alfabetização de 
adultos da região a partir das demandas jurídicas destas pessoas.

Metodologia da Pesquisa e Indicação das Etapas

A pesquisa se dará nas vertentes bibliográfica, no 
intuito de construir as bases metodológicas do Acesso à Justiça e da concepção de Educação Cidadã. A pesquisa também utilizará a coleta, análise e comparação de 
dados. No primeiro momento a análise se dará de forma quantitativa, na busca numérica de atendimentos no NPA que sejam para pessoas analfabetas. No momento 
posterior, buscaremos identificar as demandas jurídicas destas pessoas e faremos a comparação dos dados para buscarmos a construção do Conteúdo Programático que 
possa servir de base para a Alfabetização de Adultos. 

Resultados Esperados 

A pesquisa será realizada no intuito de identificar: 1) o quantitativo numérico de 
atendimentos no NPA que sejam realizados junto a pessoas analfabetas; 2) Identificação das demandas jurídicas das pessoas analfabetas que busquem o assessoria 
jurídica no NPA da Unesa/Niterói; 3) A partir de tais demandas, construir o conteúdo programático para o projeto posterior de Alfabetização Cidadã de adultos da 
região.

Viabilidade Técnica e Econômica

Atualmente atuo como coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica/Laboratório de Direito do campus Niterói, portanto, 
tenho pleno acesso ao NPA – Núcleo de Primeiro Atendimento. Trabalho diretamente com os questionários sociais que encaminhamos para os assistidos e tenho a 
possibilidade de analisá-los, assim como modificá-los para melhor atender as demandas e para possibilitar a análise na pesquisa, por fim, tenho como meta implementar 
o Projeto de Extensão “Alfabetização Cidadã” em aliança com o curso de Pedagogia, projeto que terá como subsídio os dados coletados a partir da presente pesquisa.
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PROJETO: Jurisdição Constitucional, Direito Econômico e Globalização

Cronograma:
A pesquisa será desenvolvida em dois momentos e subdividida em três estudos cada etapa.
O primeiro momento ou etapa, entre fevereiro 2019 e julho e 2020, 
reapresentará uma arquitetura do Direito Econômico diante das transformações constitucionais.
O segun

Descrição do Plano de Trabalho
O sistema jurídico brasileiro vem sendo regido, segundo a grande maior parte da mais bem avaliada doutrina pátria, na contemporaneidade, por uma linha filosófico-
teórica denominada por “Novo constitucionalismo” ou “Neoconstitucionalismo”. Essa concepção estabelece que todas as normas de uma ordem jurídica legítima devem 
se submeter à denominada filtragem constitucional, em ao menos duas perspectivas: a) uma primeira, de natureza axiológica, na qual as normas infraconstitucionais 
seriam contaminadas pelos valores expressos pela Constituição Federal; e b) uma segunda, de natureza vinculada ao controle de juridicidade das normas, no qual todas as 
normas infraconstitucionais devem se submeter ao crivo formal e material impostos pelas normas constitucionais, sob pena de serem defenestradas do próprio sistema, a 
partir do pronunciamento de um juízo de invalidade.
Neste sentido, há de se ressaltar que a Constituição Federal em seu Título VII, ao tratar da ordem econômica e 
financeira do Estado, estabelece, em seu Art. 170, que a ordem econômica se funda na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e, tem por fim assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Nessa via, os princípios reitores da ordem econômica estabelecidas nos incisos I a IX do referido Art. 170 
evidenciam a preocupação formal do legislador em preservar características do Estado Liberal por intermédio do Princípio da Livre Iniciativa, norte da Ordem Econômica 
adotada no país, sem deixar de assegurar, porém, direitos próprios do Estado Social, ao afirmar que a finalidade da própria Ordem é a de tutelar “a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social.”
Se levarmos em conta a premissa de não mais ser possível estabelecer uma perspectiva de análise econômica em âmbito nacional 
sem levar em conta o processo de globalização a que se submetem todas as grandes economias do planeta, parece razoável inferir que nos dias de hoje as economias 
nacionais, cada vez mais, submetem-se a uma lógica de integração dos mercados. A partir desta visão, a questão que daí se extrai não é nem mesmo a de saber se há 
compatibilidade possível entre as lógicas estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 e aquela do ambiente globalizado, mas sim a de analisar como o sistema jurídico 
pátrio, a partir de interpretações construídas pelo Supremo Tribunal Federal, tem atuado no sentido de compatibilizar essas posições. 
Essa questão é de grande 
relevância, pois se considerarmos que o sistema jurídico brasileiro tem se encaminhado paulatinamente na direção de conceder um maior grau de importância às 
decisões proferidas às instâncias superiores, concluiremos que as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal tendem a repercutir de forma cada vez mais 
amplificada e imperativa no sistema. Ora, tomando por verdadeira a premissa acima estabelecida e considerando o inegável fato de que o direito econômico recebeu 
extenso tratamento pela Carta de 1988, faz-se possível afirmar que conhecer e entender a lógica das decisões da Corte Constitucional em matéria econômica é caminho 
imprescindível para compreender como o Poder Judiciário, quando provocado, tende a se comportar nesta área. 
Por esta razão, para fins de desenvolvimento da 
pesquisa, dois caminhos de problematização e investigação se abrem: tão importante quanto a) buscar conhecer os pontos fortes e fracos de cada uma das ações e 
técnicas disponibilizadas pelo próprio sistema jurídico para provocar a extração de um juízo de constitucionalidade ou inconstitucionalidade das normas 
subconstitucionais de direito econômico é b) procurar  ampliar os conhecimentos acerca de quais as teorias da decisão desenvolvidas pela doutrina  podem/devem ser 
utilizadas pelos magistrados, de forma a tornar possível a construção de decisões jurídicas que sejam reconhecidas como legítimas (em face do seu alto poder de 
argumentação e persuasão) perante o(s) auditório(s) a que se dirige(m).  A metodologia do trabalho será por meio da  revisão bibliográfica nacional e internacional, com 
vistas ao conhecimento, problematização e harmonização dos sistemas.  Estudo de casos dentro e além das fronteiras do Estado Brasileiro de Direito, abrindo o diálogo 
para o modo entendem e decidem as Cortes, requerendo variáveis no rigor metodológico e, neste fim, refinando para a manifestação específica de juízo.  Exposição do 
pesquisador que conduzirá o estudo e dos demais que a este estudo se dedicarem.  Discussões temáticas ocorrerão por todo desenvolvimento dos encontros.  Entre os 
objetivos gerais, pretende-se avançar, Com rigor metodológico, na compreensão e resolução de problemas do Constitucionalismo derradeiro em matéria econômica.  
Identificar obstáculos ao desenvolvimento econômico e social e indicar alternativas científicas às lacunas deixadas pela anterior ausência do estudo.  Com raciocínio crítico 
e investigação, avançar na epistemologia jurídica da Jurisdição, dos negócios e das decisões judiciais.
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PROJETO: OS MECANISMOS PROCESSUAIS DESTINADOS 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
O presente projeto de pesquisa objetiva 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. 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.
Assim, após as etapas da pesquisa desenvolvidas no 
Programa Pesquisa Produtividade nos exercícios de 2017 e 2018, 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. Essa ampliação alimentou a pesquisa de estágio pós doutoral desenvolvida pelo proponente no PPGD da UERJ que 
permitiu se alcançar o título de pós-doutor. 
Apesar do sistema processual brasileiro ter caminhado no sentido de buscar a otimização das demandas judiciais 
massificadas com a criação de vários instrumentos destinados a este fim, tais como os citados acima, optou-se inicialmente, na presente proposta de pesquisa, por 
investigar o modelo de recursos especiais repetitivos no âmbito do STJ, ao passo que este modelo representa um dos instrumentos com maturidade temporal e reflexos 
consistentes no gerenciamento de processos, além dos evidentes impactos que seus resultados vem proporcionando na gestão de processos judiciais em todo o país. 
Porém, diante da justificativa apontada acima, optou-se por ampliar o espectro da pesquisa de sorte a se agregar a investigação do Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas, que se desenha como o instrumento que potencializa um resultado mais abrangente. Além do mais, os resultados a serem alcançados pela pesquisa também 
podem, em certa medida, servir de paradigma para eventuais aprimoramentos dos demais instrumentos, diante de suas aproximações ontológicas.
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, 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.
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 setembro de 2018.
Neste ponto, apresenta-se, como 
principais balizadores metodológicos da investigação destinados a averiguar a qualidade da decisão alcançada no processo modelo, 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 em averiguar se as orientações definidas no Código de Processo Civil de 2015 , 
para a fundamentação adequada das decisões judiciais, estão sendo observadas neste cenário. 
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.
Sabe-se que um dos maiores desafios do sistema moderno de tutela dos direitos por intermédio de processos judiciais está em compatibilizar o 
método de formação da decisão com fundamentação consistente no menor espaço de tempo. 
	Seguindo os objetivos da proposta, a pesquisa se debruça nos principais 
aspectos dos movimentos reformistas em direção à instituição de técnicas de solução das demandas seriais com o discurso de aplicação em precedentes judiciais e 
procedimentos de otimização de causas repetitivas, que também se justifica para contextualizar o recorte metodológico. Com essa finalidade, serão examinados os 
principais núcleos de discussão dos movimentos reformistas, no intuito de extrair informações relevantes sobre as intenções que predominaram nesse cenário e que 
conduziram à implementação das técnicas de solução de conflitos pautadas na padronização das decisões judiciais. 
Essas duas abordagens, vale frisar, servem de 
fundamento teórico da pesquisa que tem por objetivo, conforme destacado, investigar empiricamente os tribunais apontados no cenário dos recursos representativos da 
controvérsia e dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, de sorte a averiguar seus impactos no congestionamento de processos no ambiente jurisdicional 
brasileiro. 
Objetivos e Hipótese
Conforme já indicado na apresentação da proposta, o objetivo da pesquisa é dar continuidade no desenvolvimento da 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 estão sendo 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.
Metodologia
A primeira etapa da pesquisa compreende a discussão de textos sobre a teoria do precedente judicial e dos movimentos de reformas 
processuais, de modo a se contextualizar num plano teórico o objeto da pesquisa. Em seguida será iniciada 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. 


Lattes: http://lattes.cnpq.br/0245213114864531

sexta-feira, 8 de março de 2019 Página 74 de 203



Ciências JurídicasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2019 UNESA

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.
ETAPAS:
1- Coleta de dados nos tribunais - 02/2019 a 04/2019
2- Catalogação dos dad
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PROJETO: Governança e Compliance na Administração Pública Direta

Cronograma:
1ª etapa: (fevereiro/2019 a março/2019) – pesquisa e desenvolvimento da formalização semântica para definição do conceito de governança; descrição da origem, razão 
e significado da governança corporativa. Descrever os aspectos relacionados à transição do 

Descrição do Plano de Trabalho
O objetivo deste trabalho é explorar os conceitos de governança e compliance para verificar a viabilidade de implementação das práticas de gestão mais fidedignas à 
transparência, ao princípio democrático e à cidadania, no âmbito da Administração Pública Direta. A ideia parte do referencial teórico delineado por Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto, jurista brasileiro que descreveu as mutações do Estado e sua relação com a sociedade, diante das ambivalências experimentadas pela arquitetura estatal 
moderna e as contingências do Estado Pós-Moderno. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, na qual foi adotada a metodologia dialético-descritiva, a fim de 
desenvolver as críticas em torno do caráter privado das técnicas de tomada de decisão, propostas para os órgãos diretamente vinculados à Administração Pública, 
levando em consideração os motivos que deram origem aos métodos de gestão por governança e compliance. 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. A complexidade do universo globalizado, a pulverização das esferas de poder, o avanço científico/tecnológico, a consagração dos 
direitos fundamentais, o progresso da democracia, a difusão simultânea das informações e o prestígio à legitimidade como parâmetro das justificativas para as escolhas 
públicas impactaram na dinâmica do processo decisório do Estado, exigindo a inserção de mecanismo estimuladores da participação cidadã, ambientes propensos ao 
diálogo, eleição de critérios para compreensão do consenso, instrumentais e normas de conduta voltadas para mitigação dos riscos, assim como redefinição dos sistemas 
de controle sobre o agir administrativo. Essas premissas enunciam a justificativa da pesquisa em busca do redesenho das práticas de gestão, no contexto da 
Administração Direta, especificamente naquilo que afeta às escolhas, que, por vezes, são objeto de controle do Poder Judiciário, das Cortes de Contas e da sociedade civil. 
O espectro de discricionariedade é uma das questões que preocupa as instituições que prezam pela gestão democrática. Portanto, é preciso verificar a possibilidade de 
transpor as técnicas de governança e compliance para os órgãos do Estado, com o propósito de estabelecer programas de integridade e sistematização das ações 
administrativa que viabilizem o aumento de eficiência dos organismos estatais. O Estado brasileiro, Pós-Constituição de 1988, é orientado pelo paradigma da supremacia 
do interesse público que servem de parâmetro para o controle do agir administrativo. Nessa perspectiva, compreende-se que a finalidade da Administração Pública é 
definida com clareza na ordem jurídica, contudo, os meios para atingir os fins do Estado ficam na esfera discricionária do gerenciamento dos recursos disponíveis, sem 
que haja um referencial procedimental para delimitar o poder gerencial de gestores e agentes públicos. Os valores axiológicos que revestem a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 reclamam a ampliação de iter decisório para qualificação das escolhas públicas, a partir de standards que direcionem os processos de tomada 
de decisão dos governos. O escopo dessa proposição é ampliar a legitimidade das escolhas da Administração, permitindo um controle sobre valores jurídicos concretos, 
fundado nas consequências práticas das decisões. Os órgãos controladores do agir administrativo devem ter o ônus argumentativo em demonstrar as incoerências, 
inadequação, desproporcionalidade e falta de razoabilidade das escolhas decididas no universo da discricionariedade, que tem por natureza caráter político. Portanto, se 
a Administração Direta adota um modelo de gestão por governança, no qual são empregados mecanismos de liderança, estratégias, avaliação, monitoramento, 
informação e direcionamento da ação administrativa para efetivação da supremacia do interesse público, as interferências dos organismos de controle externo podem ser 
reduzidas diante da demonstração de expertise e atuação legítima da Administração, de acordo com regime que demarca os processos internos da tomada de decisão. 
Ademais, o conceito de compliance, uma vez transposto para a seara pública, será útil para corrigir as irregularidades, na sua dimensão endógena de gerenciamento, 
apoiando em um código de ética, para alinhar as práticas administrativas à finalidade do Estado. Três décadas de maturação da ordem constitucional é um marco que 
permite desenvolver mecanismos institucionais inicialmente secundarizados em favor da consolidação da dimensão representativa do princípio democrático. Não por 
outra razão se tem o recrudescimento das pautas de controle orientado às escolhas públicas. Neste ambiente ganha destaque no campo da ação empresarial da 
Administração, a incorporação dos institutos da governança e compliance, originários da esfera privada. A recente incorporação desses vetores pelas Lei Anticorrupção 
(Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013); Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011); Lei de Conflito de Interesses (Lei n.º 12.813, de 16 de 
maio de 2013); Lei das Estatais (Lei n.º 13.303, de 30 de julho de 2016); e as recentes alterações da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, espelha essa 
tendência, e tem sido vista como positiva no esforço de qualificação da ação pública. A hipótese de trabalho é de que estas mesmas práticas institucionais contribuam 
para o aprofundamento da dimensão substantiva da processualidade administrativa – valor que se mostra relevante no âmbito da Administração Direta, especialmente 
diante de um cenário de crescente complexidade e indeterminação. O Direito Administrativo tem passado nas duas últimas décadas por profundas mutações, reflexo 
direto da reconfiguração do Estado, cuja operacionalização ele regula. Sociedades complexas e plurais lutam permanentemente com visões distintas do que se almeja do 
Estado. Investir em governança e compliance mesmo no âmbito da Administração Direta pode traduzir um caminho de incremento à vocalização de interesses e de 
visibilidade no processo de formação das escolhas públicas. O esforço investigativo se emancipa da coerção ao desvio, para aprofundar um modelo de prática institucional 
harmônico com o cenário em que se movimenta a Administração Pública no século XXI. Quanto à viabilidade técnica e econômica, salienta-se que 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. 

Etapas da pesquisa: 
1ª etapa: (fevereiro/2019 a março/2019) – pesquisa e desenvolvimento da formalização 
semântica para definição do conceito de governança; descrição da origem, razão e significado da governança corporativa. Descrever os aspectos relacionados à transição 
do perfil interno da Administração Pública: da legalidade à orientação finalística do Estado. 

2ª etapa: (abril/2019 a junho/2019) – pesquisa e descrição do conceito de 
governança adotado pelo Banco Mundial; e delineamento do aporte teórico-conceitual. Apresentação de palestra/worshop sobre as conclusões preliminares da pesquisa 
e participação em Congresso externo na área do Direito. 

3ª etapa: (julho/2019 a outubro/2019) – pesquisa e considerações em torno da instrumentalização da 
governança; definição do marco inicial do compliance no ambiente de gestão empresarial. Submissão de artigo científico à Revista/Periódico com Qualis A1, A2 ou B1. 
Submissão do Projeto de Pesquisa aos órgãos de fomento.

4ª etapa: (novembro/2019 a janeiro/2020) – 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. Apresentação de palestra/workshop sobre as conclusões 
preliminares da pesquisa, participação em Congresso externo na área do Direito e participação no Seminário de Pesquisa da Estácio. Submissão de artigo científico à 
Revista/Periódico com Qualis A1, A2 ou B. 

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; transpor os conceitos de governança e 
compliance para a Administração Pública Direta; descrever a possível redução do espectro de discricionariedade do administrador público.
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PROJETO: Burocracia registrária e seus reflexos na propriedade (laje e usucapião).

Cronograma:
Cronograma: 
Pesquisas teóricas - Fev/19 a nov/19. 
Relatório de atividades de Pesquisa - Mar/19 a dez/19. 
Artigos científicos – até Ago/19 e até Nov/19.
Projeto de 
fomento – até Out/19.
Palestras sobre o tema – até Jun/19 e até Nov/19.
Elaboração de res

Descrição do Plano de Trabalho
1) Introdução e Justificativa: Mantendo a continuidade da pesquisa produtividade desenvolvida em 2018-2019, a temática Burocracia no Estado Brasileiro, estudada como 
ora cultura, ora estrutura de Estado continua atual, com ênfase no registro do direito de laje e na usucapião extrajudicial.
A justificativa se concentra no fato do Estado 
Brasileiro, tentar 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.
Orbitando sobre a pergunta base do problema ainda em investigação: 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.
Porém, neste momento da pesquisa, será trabalhada num ponto deste grande 
tema: a Jurisdição Voluntária Extrajudicial como o lugar onde a burocracia ou cultura de Estado é exercida, com seus reflexos em duas situações específicas: registro do 
direito de laje e usucapião extrajudicial.
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. 
Em especial será estudada a questão prática do registro do direito de laje e usucapião 
extrajudicial, por serem temas específicos de entrega de acesso à justiça fora do judiciário demonstrando a relação direta entre Estado, cultura e burocracia na efetivação 
desses direitos. A escolha dos dois temas se deu com a conversão da MP 759/16, convertida na lei 13.465/2017, que traz o direito de laje como um direito real, porém 
ainda pertencendo a uma forma de direito de superfície, explorando suas críticas e convergências. 
Quanto a usucapião extrajudicial, o marco teórico será o provimento 
67/17, do CNJ, que regulamentou o tema, pacificando divergências que existiam mesmo após a alteração do art. 216-A, Lei 6.015/73, que trouxe o silêncio do real 
proprietário na assinatura da planta ou memorial descritivo como anuência do procedimento, não precisando se transformar em judicial. 
As conclusões desses dessas 
duas situações serão transcritas em dois artigos científicos, tendo como títulos provisórios: O direito real de laje: uma realidade ou a continuidade da superfície e 
Usucapião Extrajudicial: um direito só no papel. 
3) Metodologia e Viabilidade Econômica: A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica, pois tem o cunho 
descritivo do problemas, mantendo os autores de estrutura de Estado e cultura, anteriormente utilizados, tais como: Raimundo Faoro, Roberto Da Matta e Nelson 
Saldanha, Bresser-Pereira, Hélio Beltrão, sendo acrescentado, os atuais que falam diretamente do tema, incluindo leis, resoluções do CNJ e instruções normativas do TJRJ 
(Ex.: Provimento da Corregedoria Geral de Justiça do TJRJ nº 23/16). 
 No tocante a viabilidade econômica, por ser uma pesquisa de cunho bibliográfico seu custo é 
reduzido até porque será utilizados os textos disponíveis na internet, em plataformas de revistas científicas ou google acadêmico. Caso haja necessidade, será utilizada as 
bibliotecas do TJ, que são de acesso gratuito. 
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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PROJETO: Um olhar cético sobre o Controle de Constitucionalidade?

Cronograma:
A pesquisa será desenvolvida em quatro etapas distintas: Etapa 1 - Levantamento bibliográfico, fichamento dos pressupostos teóricos da Pesquisa e realização de 
Palestra - 02/2019 a 03/2019; Etapa 2 – Análise e construção da pesquisa a ser analisada - 04/2

Descrição do Plano de Trabalho
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. 

Viabilidade técnica e econômica
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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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: O advento da Lei n. 11.101/2005, que revogou o Decreto-lei n. 7.661/1945, foi cercado de grandes e justificadas expectativas. Afinal, o novo sistema de 
insolvência empresarial apontava para o rompimento com práticas até então verificadas na história do Direito Concursal brasileiro. Deixavam-se para trás períodos que 
caracterizavam marcadamente preocupações distintas do legislador, ora de caráter eminentemente punitivo, ora de objetivos meramente liquidatórios, ora de propósitos 
conservativos verificados em institutos concordatários. Em resumo, fases que individualizavam cuidados excessivos com os credores e, alternativa e sucessivamente, com 
os devedores.  Inaugurava-se, com o novo Direito das Empresas em Crise, um período de ruptura com um pernicioso movimento pendular das legislações concursais 
brasileiras, a partir de dois eixos fundamentais: 1) uma nova perspectiva em torno do instrumento da recuperação de devedores empresários, que visava a criação de um 
ambiente próprio à negociação entre certos interessados, de maneira a vincular as partes envolvidas aos termos acordados por determinadas maiorias, em prol da ideia 
de manutenção de devedores viáveis pela superação da crise econômico-financeira eventualmente vivenciada; e 2) novos fundamentos da falência, instituto que passou 
também a uma orientação de preservação e utilização produtiva dos bens do devedor. Não obstante as melhores expectativas que algumas mudanças de paradigmas 
implementadas pela Lei n. 11.101/2005 criaram, o fato é que, pelo menos em parte, foram as mesmas dissipadas com a realidade de trezes anos de sua vigência. Percebe-
se que a experiência de aplicação prática desse diploma legal tem sido marcada menos pelo êxito no propósito de efetivamente propiciar a recuperação e possibilitar o 
consequente soerguimento dos devedores empresários em estado de crise econômico-financeira, e mais por incertezas e controvérsias a respeito da sua melhor 
interpretação jurídica e cogitações sobre as suas supostas lacunas ou incompletudes passíveis de preenchimento ou aprimoramento. Ao serem cotejados com a realidade 
prática do cotidiano - tanto da vida empresarial quanto dos processos judiciais de recuperações e falências que tiveram ser curso iniciado após 2005 -, percebeu-se que 
alguns dos institutos novos não foram adequadamente contemplados com a disciplina mais precisa e completa que era necessária ou, ainda, que não foram previstos 
instrumentos capazes de possibilitar o necessário alinhamento de interesses entre devedores e credores, que trouxessem a bons termos os acordos a serem celebrados 
no ambiente de negociação que o instituto da recuperação deveria propiciar. Como reflexo, acumulam-se inúmeras propostas de perspectivas corretivas ao conteúdo da 
Lei n. 11.101/2005, apresentadas tanto em sede doutrinária quanto por intermédio de Projetos de Lei em tramitação nas Casas Legislativas, como possíveis soluções para 
problemas estruturais do sistema de insolvência empresarial brasileiro. Diante dessas dificuldades enfrentadas no cotidiano, que refletem a dificuldade do diploma legal 
em atender os seus alegados propósitos, verificam-se discussões, críticas e proposições em diversos sentidos, tais como: a aplicação das normas sobre a homologação 
judicial; a ausência de previsão expressa de não incidência de sucessão em operação de venda de ativos; o risco de declaração de ineficácia dos atos praticados durante a 
recuperação extrajudicial; tratamento da crise empresarial em termos não atomísticos, de forma a dar atenção e disciplina também à crise empresarial das organizações 
pluri-societárias; ampliação do pressuposto subjetivo, diante do critério reducionista que contempla apenas os devedores empresários; o financiamento da empresa em 
crise com vistas a potencializar a sua reestruturação, dentre outras. A Lei atual não tem sido capaz de atender ao seu propósito principal de realizar a preservação da 
empresa. Muito embora possam ser vislumbradas hipóteses de soluções parciais das crises de pequenos e médios devedores, na prática não se tem equacionado os 
problemas dos devedores de maior envergadura e as recuperações de grande porte acabam não alcançando êxito. Neste cenário, em meio a tantas outras questões 
importantes e passíveis de reflexão, aquela que gira em torno do (des) alinhamento de interesses entre devedores e credores é a que causa maior inquietação à 
pesquisadora e sobre a mesma será estruturada a pesquisa, em caso da honrosa aceitação dessa proposta de trabalho no processo seletivo do Programa Pesquisa 
Produtividade. Talvez a razão dos problemas esteja justamente na dificuldade de alinhamento entre credores e devedores, afinal, ambos, como agentes econômicos 
racionais que são, respondem a incentivos. E, em termos práticos, credores têm sido sujeitos em muitas situações à validação de planos de recuperação caracterizados 
por deságios em percentuais cada vez maiores, prazos de pagamentos cada vez mais excessivos e juros cada vez mais reduzidos (sem falar em casos de não atualização de 
créditos e não incidência de juros até o início dos pagamentos), que operam verdadeiro desequilíbrio e, consequentemente, inversão da máxima de que os riscos 
decorrentes do exercício da atividade empresária são assumidos por aqueles que exercem a empresa. Não por outras razões, o problema de pesquisa que orientará a 
investigação, a hipótese a ser testada e o objetivo geral que se buscará alcançar, elementos estruturais fundamentais de qualquer investigação científica, foram 
construídos em torno desta inquietação, conforme explicitações que se seguirão. Objetivos: O objetivo geral da pesquisa é, partindo-se da crítica à ausência na Lei 
11.101/2005 de instrumentos capazes de conferir suporte e estímulo a uma melhor alocação de recursos nos processos de insolvência empresarial no contexto brasileiro, 
apresentar, a partir de uma perspectiva funcionalista, as bases de uma proposta de criação de títulos representativos de créditos nos processos de recuperação e de 
falência como uma espécie de valor mobiliário passível de negociação no mercado de valores mobiliários. Os objetivos específicos são: Revisitar as fases do Direito 
Concursal brasileiro, com foco na apresentação e exame dos principais propósitos da Lei n. 11.101/2005; Analisar criticamente as atuais ineficiências da Lei, 
particularmente no sentido da imposição de um desequilíbrio em prejuízo dos credores, após levantamento, análise e consolidação de dados sobre processos de 
recuperação e falência instaurados na comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, verificando-se hipóteses de deságios nos créditos, excessivo alongamento dos 
pagamentos, não atualização e não incidência de juros; Apresentar a Análise Econômica do Direito como referencial capaz de agregar um ferramental teórico e empírico, 
segundo uma abordagem funcionalista e baseada em critérios de eficiência, como uma alternativa para uma reflexão sobre a necessidade de correção das ineficiências 
(relacionadas ao objeto) do sistema de insolvência empresarial; Propor a criação de títulos representativos de créditos na recuperação e na falência, como um valor 
mobiliário passível de negociação nos mercados organizados de valores mobiliários, procurando apontar as vantagens desse instrumento jurídico para o aprimoramento 
do sistema de insolvência empresarial. Problema de pesquisa: A motivação central da pesquisa dar-se-á em torno da seguinte indagação específica: A Lei 11.101/2005 
confere mecanismos e instrumentos jurídicos efetivos para a criação de um sistema ótimo de incentivos aos credores sujeitos a processos de recuperação e de falência? 
Hipótese: A hipótese a ser testada é a de que o sistema atual gera ineficiências ao impor um desequilíbrio em prejuízo dos credores, que tem feito com que, na prática, os 
mesmos se sujeitem ao recebimento de quantias com imenso deságio em relação ao valor de seus respectivos créditos. Referencial teórico: As tarefas de fundamentação 
do objeto, de construção de solução para o problema de pesquisa, de testagem da hipótese e de busca de atingimento do objetivo geral serão guiadas pelo referencial 
teórico e metodológico da Análise Econômica do Direito (AED) - ou Direito e Economia (DE) -, no sentido da introdução do critério da eficiência como um dos eixos de 
sustentação do sistema de insolvência empresarial. Metodologia da pesquisa, etapas e resultados esperados: A fim de analisar a questão central e as demais que a 
tangenciam, realizar-se-á pesquisa de cunhos quanti e qualitativo, baseada nas técnicas de revisão bibliográfica e documental, assim como no levantamento, análise e 
consolidação de dados sobre processos de recuperação e falência instaurados na comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Com a finalidade de alinhar as 
necessárias reflexões teóricas à imperativa aplicabilidade prática, os parâmetros da presente pesquisa são delimitados em torno de três etapas fundamentais: i) crítica à 
ausência de mecanismos e instrumentos capazes de conferir aos credores os incentivos adequados para uma melhor alocação nos processos de insolvência empresarial; 
ii) cogitação, baseada no referencial teórico da Análise Econômica do Direito, sobre a necessidade de se propor mecanismos e instrumentos capazes de conferir maior 
eficiência ao sistema de insolvência empresarial; iii) proposição no sentido da criação das bases de um mercado de títulos representativos de créditos na recuperação e na 
falência, com a criação de uma espécie de valor mobiliário passível de livre negociação no mercado organizado de valores mobiliários. A análise dos resultados será 
precedida da organização dos dados obtidos com a pesquisa em abordagens quantitativa e qualitativa. Primeiramente, serão analisados os dados da pesquisa 
relacionados à amostra de processos de recuperação e de falência examinados. Na sequência, a análise recairá sobre os dados da pesquisa sobre o referencial teórico da 
Análise Econômica do Direito, em busca dos critérios de eficiência que eventualmente poderão ser utilizados para a reflexão sobre a questão dos incentivos e 
convergências de interesses entre os envolvidos nos processos de recuperação e de falência. Os resultados, em seu conjunto, serão usados como base para a formulação 
da proposta que se pretende apresentar à comunidade acadêmica, por intermédio da qual se espera contribuir para o aprimoramento do sistema de insolvência 
empresarial brasileiro. 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 da pesquisadora. Além disto, a execução e 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 ministradas pela pesquisadora nos 
Campis Sulacap, Santa Cruz, R9 e João Uchoa. 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.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO:
A Revolução Digital, também denominada de Quarta Revolução Industrial ou de Indústria 4.0, altera significativamente a forma como as pessoas se 
relacionam em sociedade e suas maneiras de interagir com o próximo. Nesse cenário, a convergência de tecnologias e sua disruptividade devem ser investigadas, bem 
como a convergência entre os mundos virtual e físico. 
O Direito Digital tem ganhado espaço no Brasil e no mundo. Investimentos são feitos para projetos de criação e 
aperfeiçoamento de programas de Inteligência Artificial capazes de executar tarefas de forma mais rápida e precisa do que os seres humanos. 
Constatam-se mudanças 
expressivas nas relações pessoais, profissionais, financeiras, societárias, entre outras, sendo necessária a evolução do Direito para regular as relações interprivadas e as 
oriundas da interação entre as pessoas e a tecnologia, bem como a inclusão digital e o resguardo da harmonia e paz social. 
Peck (2010) informa que o Direito Digital 
consiste na evolução do próprio Direito, abrangendo todos os princípios fundamentais e institutos que estão vigentes e são aplicados até hoje, assim como introduzindo 
novos institutos e elementos para o pensamento jurídico, em todas as suas áreas (Direito Civil, Direito Autoral, Direito Comercial, Direito Contratual, Direito Econômico, 
Direito Financeiro, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Internacional etc). 
O contexto da Revolução Digital representa reflexão, dilemas, desafios e a oportunidade de 
participar ativamente, através da pesquisa, de um debate multidisciplinar, capaz de estabelecer parâmetros para que essa nova era tenha por premissa a proteção da 
dignidade, do meio ambiente, enfim, tenha como relevo o bem comum.
OBJETIVOS:
O objetivo geral da pesquisa é o de investigar convergência do Direito Digital entre 
os diversos ramos do Direito, observando como a internet e as tecnologias de informação e comunicação se entrelaçam com o universo jurídico. Como objetivos 
específicos estão: (i) identificar a repercussão, no Direito Privado, da interferência dos algoritmos nas escolhas dos consumidores online; (ii) analisar se a Lei que 
estabelece o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014) e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais  (Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018), são 
suficientes para estabelecerem princípios e garantias nas relações online; (iii) Como a Inteligência Artificial vem alterando as atividades cotidianas e o modo de pensar o 
Direito, bem como observar se as legislações vêm acompanhando essa evolução social; (iv) abordar casos concretos envolvendo: a) a internet das coisas, b) como vídeos 
no Youtube vêm disseminando publicidades abusivas e clandestinas, a exemplo da prática do ‘unpacking’, c) a liberdade de expressão e direito ao esquecimento na web, 
d) a criptografia e a proteção de dados, entre outros temas que por ventura surjam ao longo da pesquisa. 
METODOLOGIA: 
A metodologia da pesquisa apresenta as 
seguintes abordagens: (i) revisão de literatura integrada dos principais autores que tratam de cada um dos assuntos relevantes à abordagem, bem como 
acompanhamento de normas e noticiários em geral, uma vez que se trata de tema abrangente, possibilitando o estudo em Direito Comparado, como também da sua 
conexão com áreas que dialoguem estrategicamente com a tecnologia, inovação e suas repercussões na sociedade; (ii) pesquisa empírica, com a coleta dos dados e 
análise qualitativa. Quanto aos procedimentos a pesquisa contará com o aperfeiçoamento da pesquisadora no tema através da participação em eventos e cursos dentro 
da temática, viabilizando a análise descritiva das questões apresentadas pelo método qualitativo. Para responder a problemática, os métodos aplicados na pesquisa serão 
diversos, destacando-se os hipotético-dedutivo e o comparativo, bem como a técnica de estudo de casos. A pesquisa se constituirá de três etapas: 1ª) revisão de literatura 
integrada da doutrina e legislação sobre Direito Digital; 2ª) Análise Conceitual do Direito Digital e sua correlação com a Indústria 4.0. Contextualizar a inovação, a 
disrupção e a tecnologia como novos parâmetros do Direito Privado; 3ª) Destacar a convergência do Direito Digital com os demais ramos do Direito, com ênfase no Direito 
Civil e do Consumidor.  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 
especializados em âmbito nacional e internacional. A segunda etapa tem como marco teórico obras de Manuel Castells, Eric Hobsbawm e Kaus Shwab, com a diretriz de 
fazer uma abordagem evolutiva e segura sobre o tema. O método aplicado nessa fase será a revisão bibliográfica. Na terceira etapa, serão trazidos alguns casos concretos 
e soluções com base doutrina, legislação e jurisprudência. As Leis nº 12.965/2014 e 13.709/2018 serão analisadas como fundamentação para análise das hipóteses, sem 
prejuízo do exame de outras fontes oficiais. Ressalta-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. 
RESULTADOS ESPERADOS: 
O 
projeto justifica-se pela ideia de inovação trazida pelo Direito Digital, especialmente diante dos desafios da Revolução Digital. Espera-se realizar uma pesquisa de 
abordagem ampla, visando investigar como os sistemas artificiais impactam o Direito Privado e trazer, através da análise de casos concretos, como vem sendo 
compreendida a evolução da sociedade e do direito a partir de avanços tecnológicos capazes de alterar os processos de escolhas e autonomia da vontade das pessoas. 
Espera-se que a pesquisa seja abrangente e se torne em mais uma forma de a Instituição de Ensino promover um diálogo com o corpo discente e a comunidade 
acadêmica sobre as transformações e os novos paradigmas do Direito Privado na era da Indústria 4.0.  Neste sentido, o que se deseja é fazer uma análise em relação à 
adaptação e à harmonia nas relações civis e empresariais da atualidade, bem como adequação aos princípios e valores consagrados pelo Direito Privado brasileiro, 
apontando controvérsias e soluções mais razoáveis e adequadas à realidade jurídico-social contemporânea, cujo ponto de partida é o alinhamento à tutela da pessoa 
humana.  
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. 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 sobre o tema, uma vez que vem sendo amplamente debatido no meio 
acadêmico, sendo divulgado em diversos sítios institucionais voltados em especial ao Direito, à Economia e à Tecnologia.  A docente assume a responsabilidade em 
relação à disponibilidade de recursos necessários à viabilização do projeto, inclusive com a aquisição de obras nacionais e internacionais.
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Rompendo uma tradição presente na história do Direito Comercial brasileiro, verificável em trajetórias como as de pensadores como João Eunápio Borges, 
Trajano de Miranda Valverde, Carvalho de Mendonça, Fábio Konder Comparato, Arnoldo Wald, Oscar Barreto Filho, entre outros, parte significativa das abordagens 
contemporâneas sobre esta disciplina têm sido concentradas mais nas análises casuísticas do Direito como ele é; e menos nas cogitações aprofundadas acerca de como 
ele deve ser. Em outras palavras, porção considerável da produção jurídica atual em Direito Comercial é centrada principalmente na descrição descompromissada de 
artigos, parágrafos, incisos e alíneas, na preocupação exacerbada com a criação de enunciados interpretativos em Jornadas (em busca da construção de sentidos para um 
Direito avesso) e, principalmente, na reverência aos conteúdos de decisões judiciais em matéria comercial. Perderam-se, aparentemente, as necessárias preocupações 
com a dignidade do Direito Mercantil. De uma forma geral, as abordagens sobre a disciplina não têm procurado desvelar o entrelaçamento deste objeto de estudo com a 
realidade social que o circunda, nem mesmo promover a incorporação de valores fundamentais da cultura e da própria ordem jurídica. Encontram-se, assim, distanciadas 
de ideais como a de que o fenômeno jurídico se positiva em determinado espaço-tempo, e que tem na constituição o seu plano estrutural fundamental. Esta tendência 
apresenta reflexos práticos inquietantes: i)  de um lado, percebe-se na produção escrita em geral e, também, nos debates em congressos e encontros acadêmicos 
promovidos no cenário nacional - como aqueles organizados pelo Conpedi (Conselho Nacional da Pós-Graduação em Direito) -, reiteradas análises circunscritas a 
dispositivos legais e apoiadas, em grande parte, em referências bibliográficas como manuais e cursos contemporâneos de Direito Comercial (frequentemente omissas em 
relação aos ensinamentos dos autores clássicos); ii) de outro, o que parece ainda mais grave, a retomada do debate em torno de um novo Código Comercial (e iniciativas 
de Leis nesse sentido) sem que se tenha um amadurecimento acerca de uma teoria do conhecimento própria à disciplina, cujas pressuposições confiram suporte ao 
processo de escolhas normativas. O tema proposto para a pesquisa gira principalmente em torno desta segunda inquietação. Em 14/06/2011, foi apresentado no Plenário 
da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 1572/2011 cujo propósito é instituir um novo Código Comercial brasileiro. Na sequência, em 22/11/2013, foi oferecido no 
Plenário do Senado o Projeto de Lei nº 487/2013 cuja finalidade é reformar o Código Comercial de 1850. A tramitação simultânea de dois diferentes Projetos nas Casas 
Legislativas federais brasileiras - o primeiro, por iniciativa do deputado federal Vicente Cândido (PT/SP); o segundo, por iniciativa do senador Renan Calheiros (PMDB/AL) – 
indica uma tendência geral de rediscussão das normas vigentes de Direito Comercial no Brasil. O pano de fundo, em muitos sentidos, é o velho debate acerca da 
autonomia do Direito Comercial. Democrática para alguns, antidemocrática para outros, a discussão sobre os Projetos de Código Comercial e, especialmente, os 
respectivos textos propostos parecem ancorados em concepção ainda enraizada na realidade jurídica brasileira, no Direito em geral e, particularmente, no Direito 
Comercial, de aceitação e utilização de arquétipos estrangeiros na estruturação dos modelos de legislações nacionais, segundo o expediente de recurso à lei da imitação. 
Parece necessário refletir sobre a conveniência de um novo Código Comercial para o Brasil, pela retomada de uma tradição de pensamento crítico em Direito Comercial e 
ampliação da discussão sobre a edificação de sua epistemologia contemporânea. Objetivos: O objetivo geral da pesquisa é, partindo da crítica à antecipação do debate 
sobre a conveniência de um novo Código Comercial para o Brasil, apresentar (i.e., novo Código e “velha” epistemologia), a partir de uma perspectiva estruturalista, as 
bases de uma proposta de uma epistemologia para o Direito Comercial brasileiro contemporâneo, aplicada como suporte à reconfiguração das estruturas (formas/figuras) 
jurídico-organizativas à disposição dos agentes econômicos para o exercício de atividades empresariais. Os objetivos específicos são: Analisar criticamente o debate em 
torno da conveniência de um novo Código Comercial para o Brasil; Apresentar o estruturalismo jurídico como uma alternativa para o Direito Comercial brasileiro; Propor a 
necessidade de se assentar as bases teóricas de uma epistemologia crítico-estruturalista para o Direito Comercial brasileiro (antes de se empreender qualquer discussão 
sobre a instituição de um novo Código Comercial ou, mais, precisamente, da técnica legislativa mais adequada à consolidação das mudanças); Lançar as bases de uma 
teoria jurídica do conhecimento econômico e social aplicável às estruturas (formas/figuras) jurídico-organizativas; Propor a reconfiguração das formas jurídico-
organizativas vigentes, segundo essa perspectiva crítico-estruturalista. Problema de pesquisa: A motivação central da pesquisa gira em torno da seguinte indagação 
específica, que se buscará responder ao longo da investigação: O Brasil precisa de um Código Comercial, ou de uma epistemologia para o Direito Comercial? Acredita-se 
que se trata de um problema científico e conectado com a realidade, com dimensão de enfrentamento viável e suscetível de ser solucionado com apoio no referencial 
teórico proposto. Referencial teórico: As tarefas de fundamentação do objeto, de construção de solução para o problema de pesquisa, de testagem da hipótese e de 
busca de atingimento do objetivo geral serão guiadas pelo referencial teórico crítico-estruturalista. Na teoria ventilada por Salomão Filho, a retomada e renovação 
(baseada em inovações e reformulações) da ideia de pensamento crítico em Direito Comercial vêm associadas ao referencial teórico-metodológico do estruturalismo 
jurídico, apresentado pelo autor como uma alternativa para o Direito (em especial, o Direito Comercial). Direito que, nas suas palavras, encontra-se num estado de 
letargia que já dura mais de 300 anos, período em que se consolidou muito mais como um instrumento de manutenção das estruturas (econômicas, especialmente) 
existentes, do que propriamente como um Direito transformador da realidade. Diante de tais constatações, Salomão Filho procura resgatar (como ele próprio assinala na 
introdução de sua Teoria Crítico-Estruturalista do Direito Comercial) e renovar uma perspectiva do conhecimento em que o Direito Comercial ganha importância e sentido 
novos, posicionando-se não como passivo observador e receptor de dados do cotidiano econômico-empresarial, mas sim como um instrumento de transformações 
econômicas e sociais. Passa a se preocupar, também, com a transformação de dados econômicos em valores e, assim, a influenciar o próprio conhecimento da vida 
econômica-empresarial. Metodologia de pesquisa, etapas e resultados esperados: O trabalho será instrumentalizado por uma investigação de abordagem qualitativa, 
construída sobre uma linha de raciocínio dedutivo. Buscar-se-á alcançar uma compreensão transdisciplinar do objeto de estudo, mediante a articulação de contribuições 
advindas de diferentes áreas do conhecimento, acolhendo-se como referencial teórico-metodológico o estruturalismo jurídico, concepção que consagra o diálogo entre 
campos do saber. Dentre as fontes de pesquisas serão utilizados documentos em geral e legislações (já existentes e projetos de lei), além de materiais impressos e digitais, 
de autores nacionais e estrangeiros, presentes em livros, artigos científicos, dissertações e teses. Portanto, com vistas a alinhar as necessárias reflexões teóricas à 
imperativa aplicabilidade prática, os parâmetros da presente pesquisa são delimitados em torno das seguintes etapas: i) crítica à antecipação do debate sobre a 
conveniência de um novo Código Comercial para o Brasil, sem antes se empreender reflexões mais apuradas sobre uma nova epistemologia para o Direito Comercial; ii) 
cogitação, baseado na concepção estruturalista, acerca de uma teoria jurídica do conhecimento econômico e social aplicável às estruturas (formas/figuras) jurídico-
organizativas à disposição dos agentes econômicos para o exercício de atividades empresariais; iii) proposição acerca da reconfiguração das estruturas jurídico-
organizativas vigentes, segundo a perspectiva crítico-estruturalista que não aceita tratar o Direito Comercial como um simples instrumento de defesa dos interesses 
particulares do titular dos meios de produção (na linguagem atual, o empresário). Esperam-se os seguintes resultados, após organização dos dados obtidos com a 
pesquisa e análises: Debate em torno da conveniência de um novo Código Comercial para o Brasil analisado criticamente; Estruturalismo jurídico apresentado como uma 
alternativa para o Direito Comercial brasileiro; Bases teóricas de uma epistemologia crítico-estruturalista para o Direito Comercial brasileiro (antes de se empreender 
qualquer discussão sobre a instituição de um novo Código Comercial ou, mais, precisamente, da técnica legislativa mais adequada à consolidação das mudanças) 
assentadas; Bases de uma teoria jurídica do conhecimento econômico e social aplicadas às estruturas (formas/figuras) jurídico-organizativas. Viabilidade técnica e 
econômico-financeira: O projeto é viável desde a perspectiva técnica e, também, econômico-financeira. O tema se encontra enquadrado em área de especialização do 
pesquisador e a execução do projeto, em todas as suas fases, apresenta-se como econômica e financeiramente viável. O incentivo mensal oferecido pelo Programa 
Pesquisa Produtividade atende as necessidades relacionadas à execução do projeto e constitui fator de motivação para o esforço de pesquisa necessário.
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PROJETO: O fenômeno do compartilhamento: uma análise dos critérios de noticiabilidade nas redes sociais

Cronograma:
Etapa 1 Início 02/2019 Fim 04/2019
Delimitação do corpus
A primeira etapa iniciará em fevereiro e se estenderá até o mês de abril, com o propósito de realizar um 
levantamento das notícias mais compartilhadas por usuários das redes sociais, com o foco no F

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
Este projeto de pesquisa surgiu das discussões realizadas com pesquisadores do grupo Teorias do Jornalismo da PUC-Rio, do qual faço parte. Há anos, 
desenvolvo estudos sobre a obra de Paulo Barreto, mais conhecido pelo pseudônimo João do Rio. O escritor-jornalista, como denominou Carlos Drummond de Andrade 
em coluna no Jornal do Brasil, nasceu no Rio de Janeiro em 1881 e estreou na imprensa antes de completar seus 18 anos. Durante a carreira profissional, colaborou em 
jornais e revistas da época. Em seus textos, abordava diversos assuntos. A peculiaridade, no entanto, deu-se em virtude dos relatos que fazia do Rio de Janeiro. O 
pseudônimo João do Rio revela sua forte ligação com a cidade. Como frutos dessa investigação, destaco o livro de minha autoria João do Rio e seus cinematographos: o 
hibridismo da crônica na narrativa da belle époque carioca e Rio Circular: a cidade em pauta, do qual sou organizadora.
O fato é que integrar esse grupo de Teorias do 
Jornalismo me fez enxergar novas possibilidades de pesquisa, o que me motivou a buscar um tema em fenômenos contemporâneos. Assim, surgiu o projeto “O fenômeno 
do compartilhamento: uma análise dos critérios de noticiabilidade nas redes sociais”. 
No livro “Teorias do Jornalismo: Porque as notícias são como são”, Nelson Traquina 
comenta sobre o novo jornalismo, chamado penny press (1830 – 1840). A possibilidade de denúncia de abusos e problemas políticos atrelada ao exercício em prol da 
cidadania marca essa fase, cuja independência do ofício do jornalismo já era notada. A liberdade se deu em função da comercialização das edições de jornais, que, antes, 
eram vinculados a interesses políticos. Há, portanto, como nos mostra Traquina, uma mudança do foco, antes para os políticos, agora para os leitores. A notícia se torna 
um produto, os fatos se sobrepõem às opiniões.
No que se refere ao jornalismo, fica a questão: o que acontece nas ruas, nas cidades, quais são os fatos que devem estar 
nas páginas dos jornais? Quais são os critérios que os repórteres utilizam para selecionar as notícias? Ao pensar na atualidade, quais notícias interessam aos usuários das 
redes sociais, são compartilhadas e “viralizam”? Esses são os questionamentos que nos movem a colocar em diálogo reflexões de pesquisadores dedicados a investigar os 
critérios de noticiabilidade e os valores-notícia.
Ao lançar um breve olhar para as redes sociais, sobretudo para o Facebook, notamos que muitas notícias são 
excessivamente compartilhadas pelos usuários. Com isso, atingem um número muito maior de leitores do que se estivesse apenas na página do jornal, onde foi, 
inicialmente, publicada. Percebemos, então, a força que as redes sociais têm no que se refere à recepção das notícias. Essa constatação foi, portanto, o embrião para 
elaborar este projeto cuja proposta é a realização de um estudo exploratório do fenômeno do compartilhamento de notícias em redes sociais. É importante, no entanto, 
salientar que não se trata apenas de uma observação desse fenômeno, mas uma análise dessas matérias compartilhadas à luz dos critérios de noticiabilidade e valores-
notícia a fim de entender o jornalismo contemporâneo que atinge os usuários das plataformas virtuais. 

Objetivos
Este projeto de pesquisa pretende realizar um estudo 
do fenômeno do compartilhamento de notícias em redes sociais à luz das Teorias do Jornalismo. O objetivo é verificar os critérios de noticiabilidade e valores-notícia, 
matrizes do exercício do jornalismo, presentes nesses textos jornalísticos, uma vez que atingem um número significativo de usuários das plataformas virtuais. Nossa 
proposta é realizar uma revisão desses critérios e valores fundamentada em pesquisas de Gislene Silva, Leonel Aguiar, Marcos Paulo da Silva e Nelson Traquina. Por fim, 
estabeleceremos relações entre as teorias do jornalismo e o corpus selecionado. Torna-se relevante, também, um estudo sobre o marco temporal deste projeto e suas 
implicações sociais a fim de compreender a escolha pelo consumo de informação pelas redes sociais em detrimento dos veículos de comunicação.

Metodologia da 
pesquisa com indicação das etapas
Na primeira etapa da pesquisa (de fevereiro a abril de 2019), será dedicado à seleção do corpus de análise. Para isso, será realizado 
um levantamento das três notícias mais compartilhadas no Facebook em todos os meses do ano de 2018. Dessa forma, busca-se evitar a influência de grandes eventos, 
como Copa do Mundo e Eleições. 
O segundo momento (de maio a julho de 2019) serão realizados estudo e fichamento da bibliografia selecionada, que contempla as 
Teorias do Jornalismo. Ressaltamos, nesse diapasão, as obras: Teorias do Jornalismo: Porque as notícias são como são, de Nelson Traquina, e Critérios de noticiabilidade - 
problemas conceituais e aplicações, organizada por Gislene Silva; Marcos Paulo da Silva e Mario Luiz Fernandes. 
Na terceira e última etapa (de agosto a dezembro de 
2019), estabeleceremos aproximações e distanciamentos entre as Teorias do Jornalismo e o corpus selecionado. Nessa fase, será possível, também, realizar investigação a 
respeito do exercício do jornalismo na contemporaneidade. A partir disso, observar-se-ão questões referentes à recepção no sentido que compreender quais são os 
valores-notícia presentes nas matérias mais compartilhadas no Facebook. Com isso, buscar-se-á ressaltar o entendimento dos usuários das redes sociais acerca do que é 
notícia

Resultados esperados 
Os conceitos formulados e consolidados pelo campo da Teoria do Jornalismo são fundamentais para se pensar os processos de produção 
e as narrativas jornalísticas. Nesse sentido, este projeto tem como objetivo usá-los como linha condutora para analisar textos jornalísticos compartilhados na rede social 
Facebook, publicados inicialmente na imprensa tradicional e mídia alternativa. Acredita-se que, ao realizar o levantamento das matérias compartilhadas, será possível 
analisá-las à luz dos critérios de noticiabilidade e valores-notícia, fundamentais para a prática e a técnica de produção do jornalismo. Uma tentativa de constatar, 
portanto, qual é o perfil dessas notícias compartilhadas, bem como quais os critérios presentes nas mesmas.  
O apoio financeiro para este projeto é de extrema 
relevância para a investigação que contempla um fenômeno contemporâneo do jornalismo. É inegável que a pesquisa contribui para os estudos da Teoria do Jornalismo e 
das Mídias Digitais. Nesse sentido, avança em reflexões teóricas a respeito dessas áreas e, por dialogar com mais de uma área de conhecimento, os resultados podem 
servir de fonte para diferentes campos de estudo. Essa perspectiva teórico-crítica fundamenta este projeto e os ensaios que serão produzidos durante a 
pesquisa.

Viabilidade técnica e econômica, sendo de responsabilidade do docente a disponibilidade de recursos necessários à viabilização do projeto
No que se refere à 
viabilidade, é importante esclarecer que as atividades planejadas para o período da pesquisa são técnica e economicamente possíveis. Como exposto, serão necessárias 
leitura e análise de textos jornalístico em plataforma virtual. Não há, portanto, obstáculos técnicos à concretização da etapa em questão. Da mesma forma, as demais 
etapas da pesquisa não apresentam dificuldades do ponto de vista técnico, já que dizem respeito à leitura e ao fichamento da bibliografia selecionada, além da redação 
de ensaios com os resultados parciais da investigação. Do ponto de vista econômico, o incentivo financeiro oferecido pela Universidade Estácio de Sá se apresenta como 
suficiente às despesas para a realização deste projeto de pesquisa. Tais despesas podem ser compreendidas como as necessárias para participação em eventos 
acadêmicos. Somam-se a esses, o investimento em material de escritório (papel e tinta para impressora) e livros que servem de embasamento teórico para a pesquisa.
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PROJETO: Jardins e paisagem no espaço interior de hospitais da Cidade do Rio de Janeiro do século XIX: soluções de conforto humano e 
sustentabilidade

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO

A diversidade de abordagens projetuais de arquitetura para ambientes onde se realizam atividades e serviços de saúde engloba aspectos decorrentes de 
variáveis pertinentes ao espaço físico e às respectivas necessidades humanas dos diversos usuários envolvidos – pacientes, profissionais de saúde e visitantes.

Para o 
médico psiquiatra francês, pesquisador e especialista em história da arte e da arqueologia, Michel Cabal (2001), o hospital e demais ambientes de saúde representam 
ampla diversidade de paisagens contidas em seu corpo e alma. Segundo ele, o hospital é uma estrutura arquitetônica ligada à sua função pelo corpo e pela alma: o corpo 
pode-se dizer do concreto, alvenaria, revestimentos e demais materiais associados; a alma, representada pelos pacientes que são cuidados ali e pelos demais usuários e 
profissionais de saúde. 

Surge daí uma importante diversidade de percepções e abordagens que podem ser vistas desse olhar cabaliano para os ambientes de saúde 
como promotores de saúde. E um destes aspectos a ser considerado prioritariamente é o do conforto humano contido na paisagem que os jardins podem oferecer.

A 
presente proposta de pesquisa visa conhecer e explorar hospitais da Cidade do Rio de Janeiro construídos até o início do século XX que possuam ambientes com pátios e 
jardins ainda em atividade. O exato recorte sobre o período, no entanto, deverá ser estabelecido em decorrência da avaliação das condições estruturais das edificações 
levantadas na primeira etapa da pesquisa. Ressalte-se, porém, que pelas características de Capital do Vice-Reino do Brasil desde 31 de agosto de 1763, depois Capital do 
Império e dos primeiros anos da República no século XIX, importantes edificações hospitalares foram construídas nesta Cidade até o referido período do início do século 
XX (BICALLHO, 2011).

Esta pesquisa deverá caracterizar as edificações hospitalares ainda existentes e, ao mesmo tempo, em atividades assistenciais de saúde que 
permitam o devido conhecimento e avaliação das condições de contribuições ao conforto humano para os seus respectivos usuários.

Da mesma forma, a pesquisa 
deverá considerar as contribuições de sustentabilidade que tais soluções com jardins e pátios em áreas internas de hospitais puderam resultar quando da sua concepção e 
implantação.

Importante observar que entre os aspectos ambientais que devem merecer destaque na função projetual está a busca por soluções que possam promover 
a sensação de conforto, condição inerente à individualidade humana. Nesse contexto, os jardins e a paisagem natural têm especial função e, por consequência, impactos 
distintos na saúde das pessoas (BITENCOURT, 2018; WHO, 2017; ANVISA, 2014).
O jardim e a paisagem são representativos das sociedades e da história de cada 
sociedade, pois trazem referenciais simbólicos ao mesmo tempo em que projetam simbolismos através das suas formas, cores, materiais e arte. Em ambientes de saúde, 
e nos hospitais em particular, o jardim perde a intimidade da residência, da casa de cada usuário, e ganha novos valores como proteção, intimidade, ócio e circunstancias 
físicas e emocionais necessárias na atenção ao paciente.

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo Geral 

A presente proposta de estudos visa identificar, conhecer e analisar as 
condições de conforto humano e sustentabilidade relacionadas à implantação de pátios e jardins em hospitais da Cidade do Rio de Janeiro construídos até o início do 
século XX. Serão considerados os hospitais ainda em atividade e que possuam ambientes com pátios e jardins que possam ser utilizados como referência de 
conhecimento técnico para o desenvolvimento de novas estratégias projetuais de arquitetura contemporânea.

1.2 Objetivos Específicos

Identificar a existência de 
hospitais da Cidade do Rio de Janeiro construídos até o início do século XX, ainda em atividade assistencial de saúde e que possuam ambientes com pátios e jardins 
internos.

Conhecer as estratégias projetuais de arquitetura que determinaram a solução de jardins e pátios internos para edificações hospitalares da Cidade do Rio de 
Janeiro no período anterior ao século XX.

Discutir os prováveis determinantes projetuais que estabeleceram a solução projetual de arquitetura hospitalar com a 
utilização de áreas ajardinadas em estabelecimentos assistenciais de saúde com internação.

Compreender a aplicação de soluções de conforto ambiental e 
sustentabilidade em edificações para assistência à saúde no Brasil a partir da prática projetual em hospitais não especializados. 


2. METODOLOGIA E CRONOGRAMA DE 
EXECUÇÃO

2.1 METODOLOGIA


O presente trabalho se estruturou em dois estágios de atuação: levantamento e análise de dados 

Na atuação inicial deverá 
estabelecer o conhecimento das edificações hospitalares construídas até o início do século XX a partir de levantamentos nos arquivos da Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro/Secretaria Municipal de Saúde, Governo do Estado do Rio de Janeiro/Secretaria Estadual de Saúde e do Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de 
Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz (COC/FIOCRUZ). Esta atividade será realizada concomitantemente com o levantamento bibliográfico e atualização das 
produções relacionadas ao tema do conforto ambiental a partir das bases de dados e publicações nacionais da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício 
Hospitalar (ABDEH), em outras regiões do mundo por intermédio da International Federation of Hospital Engineering (IFHE),  nas bases de dados LILACS - Literatura 
Latinoamericana em Ciências da Saúde, REBAE – Rede de Bibliotecas da Área de Engenharia e Arquitetura e Índice de Arquitetura Brasileira – Repositório Referencial em 
Arquitetura Urbanismo, Design e Artes – da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Paulo - FAUUSP..

Serão utilizadas as informações e 
levantamentos arquitetônicos dos pátios e jardins para elaboração de análise de conforto ambiental nos ambientes internos, imediatamente periféricos, do respectivo 
estabelecimento de saúde. Tais considerações deverão considerar a implantação e orientação solar das respectivas edificações hospitalares na Cidade do Rio de 
Janeiro.

O levantamento das informações históricas sobre as edificações hospitalares comentadas no primeiro parágrafo desta abordagem metodológica servirá para 
conhecer e discutir as estratégias projetuais de arquitetura que determinaram a solução de jardins e pátios internos para edificações hospitalares da Cidade do Rio de 
Janeiro no período anterior ao século XX. Este material obtido nesta etapa da pesquisa servirá de base para definição das edificações que serão utilizadas para realização 
do levantamento arquitetônico, de orientação solar e respectiva avaliação do impacto climático nos ambientes imediatamente próximos e internos ao estabelecimento 
assistencial de saúde. 

Do conteúdo levantado nas pesquisas bibliográficas, iconográficas e dos projetos arquitetônicos das edificações hospitalares da Cidade do Rio de 
Janeiro no período anterior ao século XX serão consolidadas as contribuições e inovações de conforto humano a partir do ambiente, referenciais de sustentabilidade 
utilizadas e aplicadas nos projetos arquitetônicos dos estabelecimentos assistenciais de saúde no continente latinoamericano.

2.2 Resultados Esperados

A presente 
proposta de pesquisa visa contribuir com a qualidade das edificações assistenciais de saúde no Brasil do século XXI a partir dos melhores exemplos de utilização de jardins 
e pátios internos em edificações hospitalares implantados na Cidade do Rio de Janeiro até o início do século XX.

Estabelecer referências projetuais de arquitetura para 
assistência à saúde tendo as soluções de ajardinamento do espaço interior das edificações hospitalares como parâmetros consolidados de conforto ou desconforto 
humano. 

Apresentar resultados projetuais de sustentabilidade concebidos em edificações hospitalares com a utilização de jardins e pátios internos para utilização de 
usuários daquelas edificações.

Os documentos e produção científica do presente estudo também servirão para construir propostas de continuidade da pesquisa em 
instituições de fomento à pesquisa no Brasil como FAPERJ, CAPES, FINEP, CNPQ e outras.

O ineditismo da presente pesquisa também deverá ser divulgado pelas 
instituições que tenham atuação especifica sobre o planejamento, construção e gestão do edifício hospitalar no Brasil por meio da Associação Brasileira para o 
Desenvolvimento do Edifício Hospitalar (ABDEH) e, em outras regiões do mundo, por intermédio da International Federation of Hospital Engineering (IFHE). Estas 
instituições têm em seu calendário eventos técnico-científicos anuais, tanto no Brasil como em todas as demais regiões do mundo onde existem associações de 
arquitetura e engenharia hospitalar vinculadas à IFHE. 

Neste caso é importante ressaltar o meu vínculo profissional com ambas as entidades. Na ABDEH fui Presidente 
na Gestão 2011 a 2014 e, desde o ano de 2014, sou Membro do Conselho Consultivo e do Conselho Editorial. Na IFHE sou Membro do Executive Committée desde 2014, 
já tendo sido reeleito por três mandados consecutivos de dois anos a cada período. Recentemente, fui reeleito para a Gestão do Executive Committée 2018 a 2020, 
durante o 25th IFHE Congress realizado na cidade de Brisbane, Australia. Esta Gestão se encerrará em maio de 2020 durante o 26th IFHE Congress a ser realizado na 
cidade de Roma, Itália.

2.3 Viabilidade econômico-financeira

O presente projeto de pesquisa apresenta total viabilidade técnica, econômica e financeira considerando 
a minha atuação como pesquisador e membro do Comitê Executivo 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 Consultivo e 
Editorial da ABDEH e mantenho contatos com os principais profissionais de arquitetura e engenharia hospitalar no Brasil e no Rio de Janeiro, em particular. Os custos para 
realização da pesquisa serão plenamente compatíveis com minhas atividades profissionais de professor e de pesquisador. 
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PROJETO: Desenvolvimento de roteiro: do argumento a versão final. Os desafios da criação.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução:
O presente projeto tem como proposito o desenvolvimento de um roteiro cinematográfico tendo como protagonista o escritor Machado de Assis. A pesquisa 
sobre o referenciado já foi concluída e agora é a hora de desenvolver a história cinematograficamente. A estrutura virá pelo argumento escrito e com base neste 
argumento é que vamos criar a divisão de atos e cenas, assim como a construção dos diálogos. A pesquisa sobre o escritor e suas origens me trazem o desafio de traduzir 
em imagens a história deste autor que encanta leitores no Brasil e no mundo. 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 de desenvolvimento de um roteiro se inicia por uma pesquisa. Uma vez realizada a pesquisa, o próximo passo é pensar um recorte, visto ser uma 
escolha plausível para viabilidade de produção, principalmente, por se tratar de um filme de época. 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. Mas o proposito deste filme é desmitificar o homem por trás do escritor.
	Essa pesquisa para o 
desenvolvimento do roteiro se propõe a desenvolver um roteiro para longa-metragem de ficção que deve ter entre 90 a 120 páginas. Machado de Assis nasceu em 1839 e 
morreu em 1908, portanto, o escritor personagem transita em um momento de transformação do Brasil: Império para Republica. O fato em si não pode ser ignorado, 
embora fosse um homem moderno e com atitudes a frente do seu tempo, o mesmo tinha uma grande admiração por Dom Pedro II.  Os conceitos e ideias estão entre os 
elementos mais importantes de uma narrativa. E essa importância se deve não apenas à premissa, mas às camadas e ao grau de profundidade conceitual que uma 
narrativa manifesta em signos e imagens. 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.

Objetivos
Criar um 
roteiro inédito cine biográfico.
Aplicar os elementos da biografia de Machado de Assis em sua cinebiografia. 
Analisar roteiros cinematográficos que tiveram como base 
biografias.
Realizar leituras dos autores que ensinam técnicas de roteiro.
Criar um roteiro entre 90 e 120 páginas que reconstrua a vida de Machado de 
Assis.
Disponibilizar ferramentas avançadas de construção de narrativas no audiovisual com métodos criativos e de resultados.

Metodologia
Para este trabalho é 
essencial a leitura dos diferentes manuais de roteiro, assim como roteiros publicados e releituras das principais biografias de Machado de Assis. É fundamental revisitar a 
Academia Brasileira de Letras, assim como locais que eram frequentados pelo escritor, tais como Real Gabinete Português e Confeitaria Colombo, além de entrevistas 
com roteiristas ou biógrafos.

Desenvolvendo do roteiro: nasce o personagem

O protagonista de uma história é o personagem que irá conduzir o telespectador por 
diferentes trilhas e para isso necessita de empatia e sentimentos que os conecte com o público. É preciso saber claramente qual o grande objetivo do seu herói. De onde 
ele veio? Para onde ele vai? O que ele quer? Pode parecer simples, mas não é. O público precisa ter uma identificação imediata pelo condutor da trama, pois precisa 
torcer e vivenciar suas dores e alegrias. 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.  Até aqui nada demais, um homem com suas falhas, salvo conduto que este homem 
é Machado, com uma história de vida de superação igual a tantos brasileiros. 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 do desenvolvimento de roteiro é fazer uma recriação biográfica nos moldes dos filmes: Piaf-um hino ao amor (2007) e Elis sobre Elis Regina) 2016 e 
Freddie Mercury (2018). Como título provisório para o filme Machado.
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 roteiro completo na Biblioteca Nacional.

Resultados esperados

Ao final da pesquisa, espera-se um roteiro 
completo para produção de um longa-metragem de ficção respeitando as normas de formatação como é a exigência do mercado audiovisual e da Ancine (Agência 
Nacional de cinema). O roteiro deve ter entre 90 e 120 páginas, chegando ao máximo de 150 páginas, visto que a métrica para o roteiro é uma página que corresponde a 
um minuto de filme. 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 é escrever o roteiro e posteriormente transformá-lo em um filme que também poderá se desdobrar em uma minissérie em 4 
capítulos para TV aberta.  Minha experiência como roteirista me propicia este desafio em meio a tantas vitórias com curso de cinema o qual leciono no Campus João 
Uchôa. No último ano supervisionei o documentário Um Jardim Singular de Monica Klemz (ganhador do Edital Elipse 2017-Cesgranrio) e ainda ganhamos 13 prêmios, 
além de ter entrado em mais de 30 festivais. Vale ressaltar também que a grande maioria dos prêmios foram internacionais. Ainda em 2018 ganhei o Edital Elipse 
(Cesgranrio e Secretaria Estadual de Cultura) com a aluna Daniela Tallarico e já estamos em fase final do filme, o qual novamente sou orientador. Somando-se a isso a 
indústria nacional vem um crescente crescimento, mas carente de histórias que valorizam a nossa cultura. Acredito que um filme sobre Machado de Assis é um resgate de 
cultura e principalmente, uma história de superação de um brasileiro.
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-  Fichamento de perfil de personagens. 
- Leitura dos principais capítulos das obras:

ARISTÓTELES. Poética. São Paulo: Nova Cultural, 2011. 
(Coleção Os Pensadores).

CAMPELL, Joseph.  O poder do mito. São Paulo: Palas Athena, 2013.
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PROJETO: “INDÚSTRIA 4.0” E INDÚSTRIA DA MODA: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE RELAÇÕES DE TRABALHO E O PAPEL DO DESIGNER DE MODA NA 
CADEIA PRODUTIVA

Descrição do Plano de Trabalho
Este plano de trabalho surge como desdobramento da minha tese doutoral em fase de finalização com defesa em março de 2019. A presente pesquisa pretende 
aprofundar os resultados obtidos ao longo do doutoramento, investigando os impactos da implementação da tecnologia da “Indústria 4.0” nas relações de trabalho na 
Indústria da Moda, mais especificamente no setor de confecção de vestuário. Para tal, realizaremos uma reflexão sobre métodos de controle do trabalho, o contínuo 
aumento da produtividade industrial e a complexa equação entre trabalho vivo e trabalho morto, sempre relacionando essa análise mais geral a dados da indústria da 
moda contemporânea. Além disso, refletiremos sobre o papel social do designer na cadeia produtiva da moda.
O termo “Indústria 4.0” foi criado na Alemanha e 
apresentado em 2011, quando um grupo de trabalho composto por empresários, pesquisadores e representantes do governo alemão promoveu a ideia como uma 
abordagem para fortalecimento da competitividade da indústria de transformação do país. A “Indústria 4.0” abrange inovações tecnológicas e novos conceitos de 
organização das atividades empresariais (HERMANN, PENTEK, OTTO, 2015). 
	Desde a publicação, em abril de 2013, das Recomendações para a implementação da 
iniciativa estratégica Industria 4.0: Relatório final do Grupo de Trabalho Indústria 4.0, o tema passou a ser de grande interesse para pesquisadores comprometidos com o 
desenvolvimento industrial dentro e fora da Alemanha. No Brasil não foi diferente. Um estudo prospectivo sobre o setor têxtil e de confecção denominado A quarta 
Revolução industrial do setor têxtil e de confecção: a visão de futuro 2030 foi desenvolvido recentemente por instituições brasileiras empenhadas no desenvolvimento da 
indústria no país (ABDI, ABIT e SENAI CETIQT). Ele aponta para a possibilidade de incremento tecnológico para esse setor com a adoção dos princípios da “Indústria 4.0”. 
O estudo prevê que haverá uma transformação na estrutura industrial do setor, em que “inéditas tecnologias de produção e interfaces entre consumidores e sistemas de 
produção deverão estimular o desenvolvimento de novos modelos de negócios” (BRUNO, 2016). 
Quanto às características do trabalho na “Indústria 4.0” os dois 
documentos estão alinhados: a implementação das inovações depende de profissionais com “iniciativa, autonomia, habilidade de comunicação e capacidade de 
organização do próprio trabalho” (BRUNO, 2015:74). Além disso, ambos apontam para maior qualificação da força de trabalho e diminuição de postos em prol do 
investimento em automação.

Conforme a Visão de Futuro para 2030, com a extinção do Acordo Multifibras iniciada em 1995 e finalizada em 2005, “as vantagens da 
exploração do trabalho de baixo custo pelos países asiáticos reconfiguraram a produção mundial” (BRUNO, 2016: 24) e, consequentemente, a maior parte da produção de 
têxteis e vestuário migrou para países com leis trabalhistas mais flexíveis e salários menores. Ainda segundo o documento, recentemente, “a evolução da economia têxtil 
(...) abriu caminhos novos, não previstos. O fast fashion e as cadeias de valor globais alteraram as estruturas de produção e consumo”. A partir de então, se reduziram as 
vantagens da competição por baixo custo fundada nos baixos salários, devido a fatores como elevação dos custos laborais, novas políticas locais de desenvolvimento, 
alterações nos hábitos de consumo e tensões políticas (BRUNO, 2016). Além disso, graças ao encurtamento do ciclo produtivo e do tempo de comercialização de produtos 
decorrentes da utilização das estratégias do fast fashion, há necessidade de rapidez no atendimento à demanda e a produção precisa ser próxima ao mercado 
consumidor. Estaria então havendo um movimento no sentido de “reindustrialização” dos EUA e de países europeus (BRUNO, 2016). Esse movimento se daria com base 
no investimento em alta tecnologia, pressupondo automação dos processos de produção de vestuário. Logo, a volta da manufatura não tem sido acompanhada na 
mesma proporção pela criação de empregos (BRUNO, 2016). Ainda quanto ao mundo do trabalho, o estudo sugere que as mudanças industriais e tecnológicas vão 
demandar altas e médias qualificações e que “isso deverá ocorrer às custas dos empregos de baixa qualificação” (BRUNO, 2016: 76). 
Esse cenário representaria uma 
oportunidade de incremento para a indústria têxtil e de confecção no Brasil, onde existe uma estrutura produtiva ampla, diversificada e sofisticada. A utilização das 
tecnologias da “Indústria 4.0” pelos fabricantes brasileiros criaria “oportunidades para concorrer com a produção tradicional de países asiáticos”, mas, simultaneamente, 
estabeleceria “uma ruptura industrial profunda, que abre a concorrência com países de alta complexidade econômica, como EUA, Alemanha e Inglaterra” (BRUNO, 2016: 
59). 
Entretanto, a configuração da indústria da moda está bem distante do previsto pelo estudo setorial já que sua cadeia produtiva continua dependente do trabalho 
humano e a produção de vestuário tem uso intensivo de força de trabalho de baixa qualificação. Além disso, são os países de “baixo custo” e com leis trabalhistas 
“flexíveis” – que possibilitam jornadas longas, baixos salários e subcontratações – que continuam produzindo a maior parte dos têxteis e produtos de vestuário. Muitos 
desses países estão na Ásia, mas também no Caribe, no Leste Europeu, no norte da África e mais recentemente na África Subsaariana. 
	Segundo a ABIT, o Brasil é o 
quarto produtor mundial de artigos de vestuário, ocupa a quinta posição entre os maiores produtores de manufaturas têxteis e é responsável por 2,8% do total da 
fabricação global de vestuário e 3,0% de têxteis. A produção brasileira é voltada prioritariamente para o mercado interno e apenas 2,5% dela são exportados. Nos últimos 
anos, as indústrias têxtil e de confecção locais vêm perdendo competitividade frente aos países onde a força de trabalho é mais barata, principalmente na Ásia. O último 
saldo positivo da balança comercial do setor foi em 2005 e, desde então, o déficit vem crescendo ano a ano. Esse aumento tem impacto em toda cadeia têxtil nacional, já 
que as matérias-primas deixam de ser consumidas no mercado interno para serem consumidas nos países de onde vêm os produtos finais.
	Segundo o Ministério do 
Trabalho, em 2014, quatorze mil postos de trabalho foram fechados no setor têxtil e de confecção brasileiro. No entanto, essa diminuição de força de trabalho 
empregada não se deveu ao desenvolvimento tecnológico, mas à concorrência de países produtores de têxteis e vestuário com custos laborais menores do que no Brasil. 


	Como já vimos, a maior parte da produção mundial de vestuário ocorre em países periféricos, onde o antagonismo entre capital e trabalho tende a ser mais acentuado. 
Atualmente, de acordo com a ABIT, a Ásia é responsável por 73% do volume total de têxteis e vestuário produzidos no mundo. A disponibilidade de força de trabalho 
barata nesses países favorece o surgimento de indústrias leves produtoras de artigos acabados para exportação com grande competitividade no mercado mundial. A 
indústria de confecção de vestuário é de trabalho intensivo de baixa qualificação e funciona com máquinas relativamente baratas. Tais características impulsionam a 
transferência para países com condições de trabalho favoráveis ao grande capital e também o uso intensivo de força de trabalho proveniente de fluxos migratórios de 
regiões onde ela é mais barata. 
Um ponto importante a ser investigado na presente pesquisa é de que maneira que as transformações nos processos produtivos na 
indústria e a reconfiguração da produção global alteram o trabalho do designer de moda. De algumas décadas para cá, a velocidade de produção e a quantidade de 
coleções apresentadas ao público aumentou muito, transformando também as práticas de criação e desenvolvimento do produto. Houve um aumento na quantidade e 
velocidade de concepção dos novos modelos, o que engendrou uma nova dinâmica projetual. Além disso, houve uma reconfiguração geográfica da produção em nível 
global. Essas mudanças implicam também em alterações no funcionamento das diferentes esferas da longa cadeia produtiva de vestuário. Internamente às empresas, os 
setores criativo, produtivo, administrativo e comercial têm estabelecido novas maneiras de interação e atuação. Externamente, as relações com a cadeia de fornecedores 
e com os próprios consumidores também vêm sendo alteradas.
	Aparentemente o papel do designer na cadeia produtiva da moda ganhou maior importância e muitos 
autores consagrados no campo destacam o design dos produtos como o principal diferencial no sucesso das empresas. No entanto, essas mudanças vêm ocorrendo 
paralelamente ao aumento da exploração e à crescente precarização das condições de trabalho desses profissionais. Mas, apesar das evidências desse aumento, pouco se 
comenta a esse respeito na literatura do Campo do Design. Por isso, uma compreensão do papel do designer nessa cadeia e das suas relações com os outros 
trabalhadores, assim como o debate acerca do aparato ideológico que sustenta a crença no seu papel de destaque são relevantes para o campo e para seus profissionais. 


REFERÊNCIAS
BRUNO, Flávio da Silveira. A quarta revolução industrial do setor têxtil e de confecção: a visão de futuro para 2030. São Paulo: Estação das Letras e cores, 
2016.
HERMANN, Mario; PENTEK, Tobias e OTTO, Boris. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. St. Gallen: Technische Universität Dortmund e 
Audi Stiftungslehrstuhl Supply Net Order Management, 2015.
PLATTFORM INDUSTRIE 4.0. Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final 
report of the Industrie 4.0 Working Group. Frankfurt: Federal Ministry of Education and Ressearch, 2013.
OBJETIVOS
Avaliar criticamente sobre como as tecnologias 
“4.0” impactam nas relações de trabalho na indústria da moda contemporânea. 
Investigar a viabilidade de plena implementação da “Indústria 4.0” no setor de 
confecção de vestuário. 
Refletir sobre o papel social do designer de moda na cadeia produtiva, sobre as mudança nas suas práticas laborais decorrentes das 
transformações nos processos produtivos e sobre suas relações com os outros trabalhadores da cadeia. 
METODOLOGIA
Como metodologia, propõe-se uma pesquisa 
bibliográfica e documental baseada na investigação qualitativa, inscrita no paradigma construtivista que se vai afirmando no domínio das Ciências Sociais e Humanas, uma 
abordagem de investigação que destaca o seu carácter descritivo, interpretativo e compreensivo com que se analisa o objeto de pesquisa. Analisaremos literatura e 
documentos disponíveis sobre as temáticas gerais aqui abordadas – “Indústria 4.0”, Indústria da Moda, Design de Moda e Sociologia do Trabalho – de modo a construir 
uma reflexão crítica sobre elas.  A pesquisa qualitativa justifica-se aqui por ser uma forma adequada de entender a natureza de um determinado fenômeno social. Uma 
pesquisa que não admite regras precisas em razão de sua diversidade e flexibilidade: ela possui um mínimo de estruturação prévia, visto que o foco e as categorias se 
definem ao longo da pesquisa, mas que exige uma imersão no contexto a ser estudado a fim de realizar a interpretação dos dados de maneira ampla. 
Como resultados, 
teremos a elaboração de material a ser apresentado em congressos de Design e de Sociologia e publicados em revistas acadêmicas. Além disso, a autora pretende, com o 
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Cronograma:
FEVEREIRO 2019 - Pesquisa exploratória e coleta de dados
MARÇO 2019 - Pesquisa exploratória e coleta de dados
ABRIL 2019 - Pesquisa exploratória e coleta de dados / 
Cruzamento com a crítica e a revisão literária
MAIO 2019 - Pesquisa exploratória e coleta 

desenvolvimento da pesquisa, elaborar um livro para publicação futura. 
VIABILIDADE 
O projeto será viabilizado pela própria pesquisadora, que se responsabiliza pela 
coleta e análise dos dados, não sendo necessário nenhum tipo de estrutura especial ou investimento financeiro além de disponibilidade, computador, acesso à internet, 
bibliotecas e banco de dados, artefatos já garantidos pela pesquisadora.

PESQUISADOR(A): Liane Flemming
Plano de trabalho vinculado ao curso: Arquitetura e Urbanismo

@: liane.arq@gmail.com

PROJETO: Edifícios inteligentes no Rio de Janeiro: utilizar alta ou baixa tecnologia na sua adaptação com o meio ambiente

Cronograma:
Fevereiro a julho – coleta de material construtivo, recursos, dados sobre como tornar os edifícios inteligentes
Março a julho – quantificar e selecionar áreas e definir os 
tipos de edificações a serem analisadas
Julho a outubro – analisar as condições das

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
A Smart architecture, ou a arquitetura inteligente, a qual se adapta às necessidades do ambiente e dos usuários, pode responder dinamicamente a mudanças 
em ambientes internos e externos e diferentes padrões de uso (Kolarevic et al, 2015). Os sistemas de tecnologia de autorregulação podem regular a temperatura, a luz, o 
gerenciamento de energia, a segurança e outras condições, mas esses elementos transformadores e móveis podem ser de alta tecnologia ou manuais.
Os elementos 
cinéticos regulam o condicionamento ambiental do interior. Mais do que apenas uma janela operável, existem elementos que assumem o cinetismo como um objetivo 
fundamental do projeto. Painéis na escala de uma parede deslizam, dobram, giram e transformam o edifício climaticamente e visualmente. É possível termos ao contrário 
da arquitetura “inteligente” que manipula de forma invisível o edifício sem o envolvimento de uma pessoa, edifícios que possuem a capacidade de mudança mais passiva 
(May, 2018)
Segundo Kolarevic (2015), de alguma maneira as edificações estão se tornando robôs, “transformers” que ainda estão presos no solo, mas que podem 
alterar sua forma e aparência. Existe a mecatrônica, uma combinação de sistemas mecânicos e eletrônicos que coletam sinais do ambiente através de sensores que geram 
sinais de saída tornando-os componentes de atuação em forças, movimento e outras ações que resultam em alguma mudança qualitativamente benéfica.
As primeiras 
propostas para edifícios adaptativos foram feitas na década de 60 e início de 70 com o grupo Archigram, Cedric Price adotou o conceito da cibernética para articular o 
conceito de “arquitetura antecipatória” e Nicholas Negroponte em 1975 propõe que o poder do computador tornaria as edificações em “máquinas de arquitetura”. 
Somente no final da década de 80, Jean Nouvel propõe para o Instituto do Mundo Árabe em Paris uma fachada dinâmica que funciona como diafragma de uma máquina 
fotográfica, controlando a entrada de luz no interior. Na década de 90 a atenção com relação maior ao envelope da edificação como possibilidade de monitoramento e 
gestão do uso de energia, fez dele o foco de inovação tecnológica.
A ênfase do envelope como barreira de ganho de calor e perda de calor para coletar calor do ambiente 
e distribuir onde seria necessário, arquitetos e engenheiros começaram a incorporar sistemas de sombreamento e ventilação controlados eletronicamente e ativados 
mecanicamente nas fachadas. Desde então fachadas adaptativas, cinéticas e dinâmicas envelopes da edificação ativos e de alto desempenho entrou na prática do projeto 
(Kolarevic et al, 2015).
A noção de adaptabilidade e a capacidade de resposta não estão limitadas ao envelope da edificação existe um interesse emergente de estrutura 
dinâmica que muda a sua forma e configuração interna, em função de condições ambientais, como programática.
Aqui no Brasil existe a necessidade de se discutir essa 
condição que poderia trazer muitos benefícios para a cidade e ambiente.
Objetivos
Analisar como os edifícios multifamiliares de quatro pavimentos, que foram 
construídos em grande parte da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, permitem adaptações, para se tornarem “inteligentes”. A maioria segue um padrão, o qual se 
configura como uma fachada frontal de grandes varandas e de profundidade máxima de 5.00 m; seguindo o código de obras para o local. Existem pequenas variações na 
configuração dessas varandas em relação à testada do terreno. As fachadas posteriores possuem pequenas varandas, e como os terrenos são ocupados em 50% de sua 
área e o afastamento frontal é de 10.00 m resta pouco espaço entre edificações na parte posterior deles, fazendo com que o espaço entre as duas fachadas posteriores 
não seja muito grande. Ambas fachadas, atualmente, estão sendo fechadas por vidros.
Os apartamentos de cobertura ocupam em geral 50% no pavimento tipo e as 
coberturas são em telha de fibrocimento ou amianto, dependendo do ano de construção, o que permitem uma flexibilidade de propostas de adaptação como placas 
fotovoltaicas ou cobertura verde, para contribuir para o meio ambiente.
Analisar essas condições das fachadas e da cobertura permitirá avaliar o que poderá ser 
executado para esses edifícios se tornarem inteligentes pela tecnologia.
Existem várias opções de equipamentos e elementos tecnológicos e não tecnológicos que fazem 
das cidades e edificações se tornem sensíveis às condições ambientais e ao homem, que se movimentam e se ajustam de modo a trazer conforto para o usuário e 
eficiência energética. Fazer o levantamento desses produtos e recursos, que pode ser um aplicativo por exemplo, é também o objetivo desta pesquisa.
A partir do 
levantamento dos tipos e condições de adaptação das edificações e dos equipamentos e recursos disponíveis no mercado a pesquisa irá disponibilizar essas informações 
de modo que os interessados em transformar suas edificações possam ter acesso às informações e facilitar a tomada de decisões. 
No Brasil ainda pouco se discute essas 
questões e a presente pesquisa pretende não somente fazer o levantamento do que poderia ser feito como também divulgar essa ideia e estimular os profissionais a 
considerar essa possibilidade de adaptar as edificações no retrofit.
Examinar quais mudanças são necessárias, úteis, desejáveis e possíveis.
Metodologia com etapas
A 
primeira parte da pesquisa será de levantamento dos recursos disponíveis no mercado carioca para adaptar as edificações, de modo que estas se tornem inteligentes, a 
partir da tecnologia, materiais construtivos e sistemas construtivos. Uma revisão bibliográfica e consulta à legislação e código de obras, para verificar as possibilidades.
A 
segunda etapa será a quantificação e determinação de áreas no Recreio de modo a ser feita uma classificação dos tipos de edificações, com varanda em toda a testada, 
em parte dela, sem varanda, condições das coberturas e outros critérios a serem definidos.
A última etapa será de tabulação de todas as informações de modo que possa 
ser feita consulta das possibilidades de um interessado e transformar uma edificação em inteligente. Poderá ser apresentada para imobiliárias e construtoras como 
sugestão de uma área da cidade que possuísse edificações inteligentes para uma possível transformação para um bairro inteligente.
A pesquisa será através de sites da 
internet como IBGE, Prefeitura, Mapas, QGIS para a quantificação de edificações a serem classificadas e ainda sites de materiais de construção e sistemas construtivos 
para classificação de recursos para a adaptação das edificações existentes e que certamente contribuirá para projetos para novas edificações.  
Resultados 
esperados
Conhecer uma série de elementos que permitiriam transformar as edificações pesquisadas em inteligentes e estes poderão ser tabelados a partir de diversos 
critérios como preço, dificuldade de instalação, facilidade de manutenção e substituição entre outros. 
Se chegará a um grupo de edificações que poderão ser tratadas de 
modo a se tornarem inteligentes, permitindo apresentar à interessados em sustentabilidade.
Viabilidade técnica e econômica
Os sites e as tabelas serão executados em 
computadores e através de programas e internet pertencentes à pesquisadora, não sendo necessário qualquer outro tipo de equipamento 
sofisticado.
Referência
KOLAREVIC, Branko, PARLAC, Vera. Building Dynamics, Exploring Architecture of Change. Routledge: New York, 2015.
MAY, Lindsey. 10 Kinetic 
Buildings With Analogue Environmental Controls: These buildings openly celebrate their capacity for change. Architizer. Disponível em: 
<https://architizer.com/blog/inspiration/collections/kinetic-buildings-environmental-control/?utm_medium=email&utm_source=eloqua&utm_campaign=newsletter-
weekly
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PESQUISADOR(A): Marco Aurelio Reis
Plano de trabalho vinculado ao curso: Jornalismo

@: mreis1968@gmail.com

PROJETO: Narrativas em mutação: o cronismo na tela da TV

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução 
A velocidade com que a narrativa midiática contemporânea se altera e é atravessada por novas possibilidades de narrar, diante da convergência das 
mídias, acena para a necessidade de uma análise de gêneros que se hibridizam neste contexto, no “deslizamento” de um meio a outro. As tecnologias digitais aceleraram 
esse fenômeno que, no entanto, não é tão novo assim. Nesta hibridização, a crônica se apresenta como um gênero ímpar, muito antes do surgimento de novas 
tecnologias e das narrativas cross e transmidiáticas.
A crônica nasce no jornal impresso, faz sucesso nas ondas do rádio e chega à televisão. O gênero está na fronteira 
entre jornalismo e literatura desde seu nascimento, e flana pelos diversos meios de comunicação há décadas. Portanto, trata-se de uma narrativa que carrega em si um 
potencial híbrido, mutante, que se adapta e se molda para caber entre as linhas da página impressa, nos minutos de oralidade no programa de rádio ou no espelho de um 
telejornal.
O presente projeto se insere no âmbito do Grupo Narrativas Midiáticas/CNPq que entende as crônicas como gênero jornalístico inclusive quando veiculadas na 
televisão. A proposta é fazer um levantamento dessas crônicas, ao longo da história da TV, começando pelo colunismo inaugurado pelo Jornal de Vanguarda, até os dias 
atuais, em que a Globonews, emissora fechada, investe no gênero em seu telejornal de maior peso, o Jornal das Dez. Será importante detectar em que momentos o 
gênero na TV é uma adaptação da “literatura de ouvido” (THOMÉ, 2015) veiculada nas emissoras de rádio, que tanto fez sucesso nas décadas de 1950 e 60, e em que 
momentos é realmente um conteúdo feito de texto e imagem, em que o cotidiano é representado tanto na fala (off) quanto no que está sendo mostrado. Há ainda, mais  
recentemente, as  crônicas  que migram  dos jornais impressos para as redes sociais, seja em forma de textos escritos, em áudios ou mesmo em produção para TV Web, 
possibilitando uma interação que potencializa ainda mais as características do gênero de aproximar cronista e público.
A proposta do projeto é construir um percurso de 
deslizamento da crônica para a tela da TV, sobretudo para programas jornalísticos, contribuindo para a história do gênero e também para o estudo do telejornalismo. A 
pesquisa analisará ainda as crônicas do telejornal “Jornal das Dez”, da Globo News,  do “Jornal Hoje”, da Rede Globo, incluindo as de Rubem Braga (só há três 
disponibilizadas no site Memória Globo, mas a emissora comercializa seu acervo), e fazendo um levantamento de outros quadros, como o de Chico Anísio, no 
“Fantástico”, e o de Humberto Lemos, na TVE-RJ (neste último, a pesquisa já conta com parte do acervo na emissora e negocia material do acerbo próprio do 
autor).
Durante o levantamento para apresentação do presente projeto foi detectada a necessidade de mapear o cronismo na TV, não só nos telejornais, mas também 
em programas de variedades, para que se possa reconstituir a história do gênero na plataforma audiovisual, além de criar, teoricamente, categorias para análise desse 
material. Além do histórico e do levantamento de temáticas que dialogam com o cotidiano a cada época, busca-se ainda amadurecer teoricamente o que foi detectado, 
propondo tipologias para o gênero na televisão, à luz do crítico Afrânio Coutinho e da análise narrativa de Luiz Gonzaga Motta. A presemte pesquisa propõe, a partir dos 
teóricos, um percurso de análise para o cronismo audiovisual, que possa evidenciar essas temáticas, os tipos de crônicas veiculadas e o diálogo entre jornalismo e 
literatura, próprio do gênero. Busca-se evidenciar, para o estudo do audiovisual, as estratégias narrativas das crônicas televisivas, em contraponto ao fazer telejornalístico 
a cada década.
Na presente pesquisa, a crônica é estudada dentro do contexto das narrativas em mutação, que migram de uma plataforma a outra, mas não só isso, que 
se hibridizam desde antes das novas tecnologias ou das mídias digitais, em diluições de fronteiras entre campos, entre eles jornalismo e literatura, e que resultam em 
histórias contadas que atravessam e são atravessadas por outras que vimos, lemos ou ouvimos em nosso cotidiano. Nesta teia de histórias, a crônica marca um lugar de 
afirmação e de explicitação do local de fala de seu autor, o que se contrapõe com o mito da imparcialidade sustentado por tanto tempo pelo jornalismo.

2 . 
Objetivos
Gerais:
•
Fazer um mapeamento do cronismo na televisão, não só nos telejornais, mas também em programas de variedades, construindo um percurso do 
gênero na plataforma audiovisual e uma categorização a partir dos teóricos apontados, o que se configura uma proposta ainda inédita.
•
Analisar a linguagem da crônica 
na televisão, acenando para possíveis diálogos com o telejornalismo.

Específicos:
•
Testar e aplicar proposta de análise sistematizada no grupo de pesquisa para 
análise das crônicas televisivas, com embasamento na análise televisual de Beatriz Becker, na análise narrativa de Motta, e considerando ainda tipologias já consolidadas 
na Teoria Literária a respeito da crônica como gênero.
•
Consolidar metodologia de análise para o gênero na televisão, o que também se configura como material 
inédito.
•
Analisar a crônica como gênero literário e jornalístico na televisão, a partir de metodologia específica desenvolvida na pesquisa.
•
Detectar em que 
momentos e em que programas a crônica televisiva se ancora no cotidiano da cidade ou no noticiário nacional e internacional.
•
Detectar a função da imagem no 
cronismo televisivo: se é meramente ilustrativa, cobrindo os offs, ou se carrega informação, sendo portanto também parte desta crônica como narrativa televisiva.

3 . 
Metodologia 
A pesquisa propõe o aperfeiçoamento de a metodologia específica (THOMÉ, REIS. 2017) para análise do cronismo audiovisual a partir de metodologias 
existentes para análise da Narrativa (MOTTA, 2013) e para análise do audiovisual (BECKER, 2012) e (ARONCHI, 2004).

4 . Resultados e os impactos esperados
A 
pesquisa busca contribuir com a história da televisão e também com o estudo das crônicas como gênero híbrido, formador de opinião, construindo um histórico e 
consolidando uma metodologia  de  análise desse cronismo na TV, a partir de tipologias de teóricos para o gênero em outros meios e de estudos sobre a televisão. 
Importante frisar que trata-se de material ainda inédito e que tal análise é fundamental neste momento em que a narrativa televisiva passa por uma evidente disrupção, 
em função dos meios digitais.
Para tanto, o projeto fará um mapeamento das crônicas veiculadas em programas de TV, buscando entender que as narrativas midiáticas 
passam por transformações, deslizam de um meio a outro, e são atravessadas por um fluxo de referências prévias que as levam a um processo de mutação e de novas 
produções de sentido. No caso do estudo das crônicas na TV, será importante detectar o entrelaçamento de produções jornalísticas, literárias e de outros campos 
culturais com os fatos noticiados.
Pretende-se, ao fim da pesquisa, sistematizar todo o material, com o mapeamento e as análises, divulgando os resultados encontrados 
em congressos, artigos científicos e em um relatório final.

5 . Cronograma

A pesquisa terá o seguinte cronograma:

1ª etapa (FEV/MAR/2019)– Revisão da base 
teórica que dará embasamento ao projeto, com leitura da bibliografia, resenhas e debates, e consolidação do que já foi analisado e produzido na pesquisa, definindo a 
crônica televisiva como um gênero. Com isso, a equipe poderá olhar para o objeto de análise com amplo amadurecimento teórico e ferramentas para as etapas 
seguintes.
2ª etapa – (ABR/MAI/2019)Mapeamento das crônicas na televisão brasileira e organização do que já está disponibilizado. Pesquisa em acervos públicos e 
privados sobre a televisão, no site Memória Globo, para detectar os programas que veicularam crônicas na TV ao longo das décadas, chegando aos dias atuais. 
SUBMISSÃO DO PROJETO A UM ÓRGÃO DE FOMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA.
3ª etapa –(JUN/JUL/2019) Organização do material 
coletado na etapa anterior  para redação final do histórico proposto e para criação de um banco de dados audiovisuais na pesquisa com as crônicas encontradas (scripts 
e/ou vídeos). Todo o material será catalogado para posterior análise. REDAÇÃO DO PRIMEIRO ARTIGO CIENTÍFICO.
4ª etapa – (AGO/SET/2019)Levantamento das 
principais temáticas nos quadros de crônicas dos programas televisivos detectados na pesquisa e análise da narrativa que mistura noticiário e ficção. Esta etapa inclui o 
cruzamento do material empírico com a leitura e aprofundamento do quadro teórico e crítico, para análise e contextualização das crônicas. SUBMISSÃO DO PRIMEIRO 
ARTIGO CIENTÍFICO.REDAÇÃO DO SEGUNDO ARTIGO CIENTÍFICO.
5ª etapa – (OUT/NOV/2019)Análise das crônicas a partir de metodologia e categorização construídas 
previamente com 
base nas etapas anteriores. Análise das temáticas, das estratégias enunciativas e dos elementos narrativos, buscando detectar as características das 
crônicas na TV, a partir das categorias elencadas  e das tipologias identificadas. Importante detectar o quanto o gênero sofre mutações em função das especificidades do 
veículo, a sintonia entre texto e imagem, a factualidade ou não, o quanto tem de marca de subjetividade e autenticidade na certificação dada pelo repórter ao se tornar 
cronista, além de observar a temporalidade da crônica, seu potencial de permanecer atual ou não dependendo dos temas (morte e vida, por exemplo).SUBMISSÃO DO 
SEGUNDO ARTIGO CIENTÍFICO. REDAÇÃO DO TERCEIRO ARTIGO CIENTÍFICO.
6ª etapa – (DEZ/2019/JAN/2020)Consolidação de todo o material, com redação do relatório 
final e de artigos científicos para divulgação do resultado da pesquisa, que será apresentada ainda em congressos da área. SUBMISSÃO DO TERCEIRO ARTIGO 
CIENTÍFICO.
7ª etapa - (FEV/2020) Elaboração do relatório final de pesquisa.

6.	Orçamento
A proposta aqui apresentada prevê a leitura de referências bibliográficas 
sobre crônica e sobre televisão, a pesquisa em acervos e sites de memória do telejornalismo. Todas essas etapas estão previstas com recursos próprios, uma vez que o 
pesquisador conta com assinatura de serviços de internet e de portais específicos e aquisição de livros.
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Cronograma:
A pesquisa terá o seguinte cronograma:

1ª etapa (FEV/MAR/2019)– Revisão da base teórica que dará embasamento ao projeto, com leitura da bibliografia, resenhas e 
debates, e consolidação do que já foi analisado e produzido na pesquisa, definindo a crônica 

Letras,
Artes e Comunicação (FURB). Blumenau, 2017
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PESQUISADOR(A): Milton Julio Faccin
Plano de trabalho vinculado ao curso: Jornalismo

@: miltonfaccin@yahoo.com.br

PROJETO: O profissional de imprensa e os novos atores no cenário midiático contemporâneo: análise exploratória das mutações do trabalho 
jornalístico no Brasil

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
Desde que surgiu nas sociedades democráticas, o jornalismo é conhecido como uma atividade pública, cuja competência é dar a conhecer a realidade, de 
maneira periódica. Do ponto de vista teórico, sua definição depende das abordagens ideológicas, que podem estar mais ligadas à prática, à forma, ao suporte, ao 
conteúdo, à ética ou ao processo produtivo. Grosso modo, variam entre a visão mais tecnicista, como a de Schudson (2003), cujo foco recai sobre a ocupação ou a prática 
de produzir e disseminar informação sobre assuntos de interesse público, até noções epistemológicas, como as de Park (1972), que caracterizam o jornalismo como uma 
forma específica de conhecimento. 
A profissionalização surge com a necessidade de se regulamentar a circulação dos fluxos informativos e se criar um polo de referência 
para a construção de um campo de saber técnico, social, cultural e ético, detentor de legitimidade social e autoridade de fala para atuar como mediador da vida social. A 
formação de organizações de classe, como os sindicatos e associações de jornalistas, a criação de códigos deontológicos e de manuais de redação e estilo, além da 
sistematização da lida profissional em ambientes de ensino superior exerceram importante papel (Traquina, 2008). 
A história do jornalismo é marcada por uma transição 
da sua atividade ocupacional para a profissional, no século XX, regulada pela produção mercadológica e pelo aumento da concorrência no campo de trabalho. Freidson 
(1998) considera que a criação de associações e órgãos de classe, os credenciamentos, a licença, o registro e os cursos superiores são fatores que elevam algumas 
ocupações para o status de profissão. No jornalismo, esse movimento afirmou a autoridade profissional, de competências específicas para os agentes do campo, que 
reivindicavam um monopólio de conhecimentos e saber especializado: a produção da notícia.
Montero (apud Souza, 2002) atenta para as disputas do campo em busca 
do estabelecimento de um estatuto social, que garantiria a sua legitimidade de atuação. O saber originado desse processo possibilitou a formação de comunidade 
interpretativa (Zelizer, 1993), detentora de uma cultura comum nas formas de apreciação das ações do presente, cultura essa que se realiza no processo noticioso e 
circula (Traquina (2004) por trocas e diálogos informais e define parâmetros a partir dos quais os jornalistas se veem, compreendem seu trabalho. Para alcançar 
legitimidade, o campo jornalístico precisou negociar com outros campos e agentes sociais o saber e a cultura formados na sua comunidade interpretativa. Assim, o 
privilégio à notícia é acompanhado pela percepção social dos jornalistas como sendo os protagonistas do fazer noticioso. 
A virada do milênio é acompanhada por uma 
nova condição do trabalho jornalístico: novos agentes surgem no cenário da comunicação social, favorecidos pelo desenvolvimento e acesso de tecnologias digitais, que 
tem permitido ampliar a experiência do homem no mundo, reverberando na legitimidade e autoridade do campo de saber jornalístico, além de forçar redefinições e 
atualizações de algumas funções profissionais antes importantes.
Embora essas tecnologias digitais tenham contribuído para o aperfeiçoamento da prática jornalística, 
elas, também, desafiam a legitimidade da profissão jornalística. Seduzidas pelos dispositivos tecnológicos cada vez mais multifuncionais, as pessoas hoje em dia não mais 
se contentam a 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.  
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 deixa de ser 
detentor do monopólio da informação e, consequentemente, de um saber que permite a sua produção. Surgem novos atores, novas competências, novos contratos de 
comunicação (Charaudeau, 2012) baseados na informação noticiosa. Para Touraine (2002), o ator social não seria exatamente um indivíduo, mas um estatuto de ator 
coletivo, o qual reconhece em si mesmo interesses e projetos próprios. Numa profissão que se direciona historicamente para um mercado dos veículos tradicionais que 
está em crise (Ramonet, 2013), os jovens profissionais, embora familiarizados com a linguagem dessas tecnologias digitais, deparam-se com outros atores que, também, 
desejam produzir conteúdo de interesse público, tanto para organizações empresariais e sociais, quanto para atender os interesses particulares ou de grupos, como são os 
internautas das redes sociais, os blogueiros, youtubers e influenciadores digitais.  
Os novos atores surgem, inclusive, no interior do próprio campo jornalístico, com 
profissionais renomados desligando-se do trabalho tradicional e empreendendo o seu próprio modelo de negócio e de comunicação, assim como evidencia-se o 
surgimento de novas habilidades, como analistas de fake News e os jornalistas de dados. Ao contrário do que ocorria no século XX, em que 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. 
A legitimação do trabalho sobre a informação jornalística sem a mediação de veículos e profissionais da área decorre de 
um fenômeno descrito por Jenkins (2008) como sendo uma “explosão das mediações”, que reclassificam e reposicionam o intenso fluxo de informações às quais a 
sociedade está submetida. Assim, as mediações surgem de diversas fontes, dando existência a novos atores sociais, cuja atuação ocorre à revelia, ou não, do saber e 
cultura partilhados no campo jornalístico.
OBJETIVOS
O geral recai sobre a reflexão em torno do papel social que a profissão jornalística exerce sobre as sociedades 
democráticas atuais, marcadas por um regime de sociabilidade mediado cada vez mais pelas tecnologias digitais. Para isso, busca-se entender até que ponto a profissão 
incorpora novas competências para além daquelas relacionadas na sua regulamentação e se apropria de novas experiências de atores que se despontam no cenário 
midiático, mobilizando estratégias capazes de articula-las em torno de contratos comunicacionais legitimamente reconhecidos pela sociedade e com autoridade de fala 
para atuar como mediador da vida social.
Para dar conta disso pretende-se a) 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 de novos atores que ingressam na prática 
informativa sem cumprir os rituais formais da profissão, além de b) traçar o perfil e classificar os futuros agentes jornalísticos que hoje estão em fase de formação, mas 
que estão familiarizados com essas novas práticas originárias do uso da tecnologia digital, de modo a tencionar o modelo hegemônico da profissão e da identidade 
jornalísticas.
Resultados esperados
a) traçar um paralelo teórico-conceitual entre os termos de profissão e ocupação, capaz de amparar as análises das práticas 
comunicacionais em relação ao campo jornalístico
b) entender o paradigma fundante da profissão e da identidade jornalísticas, que articularia entre si o mercado, a 
profissão, a formação acadêmica e as experiências de mediação de alguns agentes da sociedade
c) identificar as competências do contrato de comunicação das novas 
experiências informativas, realizadas por profissionais do campo jornalístico, legitimamente autorizadas, e por novos atores sociais que se destacam no ambiente da 
comunicação social e promovem a mediação social
d) realizar um marco comparativo entre o perfil dos novos atores descritos no item anterior e os profissionais 
reconhecidos e de destaque no campo jornalístico que atualizaram o seu modus operandi e contribuem para a reformulação do estatuto profissional da área
e) 
compreender a expectativa que os estudantes da área mantém sobre a profissão jornalística e seu leque de atuação na sociedade
f) analisar os currículos do curso de 
jornalismo para identificar o modelo paradigmático do jornalismo que orienta a sustentação dos projetos pedagógicos e, por extensão, colocam no mercado um 
determinado perfil de profissional da área, bem como cristalizam, atualizam ou rompem com uma determinada identidade jornalística
Metodologia
A pesquisa prevê 
dois períodos letivos, dividida em quatro etapas: definição das bases conceituais, coleta e análise de dados dos campos profissional e acadêmico e procedimentos finais. A 
primeira etapa (fevereiro a março) busca traçar um panorama geral das discussões teóricas sobre o tema (BOURDIEU, 2010; FREIDSON,1998; GENRO FILHO, 1989; 
JENKINS, 2008; LEMOS, 1997; MEDITSCH, 2002; PARK, 1972; SOUZA, 2002; TRAQUINA, 2008; TOURAINE, 2002), 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 (abril a julho) dedica-se à coleta 
de dados e posterior análise do campo jornalístico e midiático, dividida em duas linhas de investigação: 1) Levantamento dos profissionais renomados que se desligaram 
do trabalho tradicional, ou daqueles que atuam paralelamente, empreendendo o seus próprios modelos de negócio e de comunicação. Esse levantamento será realizado 
através de diferentes fontes de consulta, incluindo as redes sociais. A análise permitirá traçar um perfil desses novos atores, em forma de mapeamento. Identificação dos 
elementos contratuais da comunicação desses profissionais e categorização da ocupação. 2) Levantamento das experiências de outros atores que que não integram o 
campo jornalístico, mas estão no campo midiático, por dedicam-se a produzir conteúdo de interesse público, tanto para organizações empresariais e sociais, quanto por 
interesses particulares ou de grupos sociais, como são os influenciadores digitais. A análise permitirá traçar um perfil desses novos atores, em forma de mapeamento, 
identificar os elementos contratuais da comunicação desses atores e categorização da ocupação. A terceira etapa (agosto a novembro) dedica-se à coleta de dados e 
posterior análise do campo acadêmico, dividida em duas linhas de investigação: 1) Seleção e análise de matrizes curriculares, ementas das disciplinas de alguns cursos de 
graduação em jornalismo, perfil do egresso, projetos pedagógicos, para identificar a latência ou não de uma nova concepção da profissão jornalística e seu 
reconhecimento social. Para a seleção, serão consideradas como critério: uma IES particular (Unesa), uma confessional (PUC Rio), uma tradicional (Casper Líbero), três 
públicas (USP, UFRJ e UFRGS). 2) Levantamento das expectativas de estudantes da graduação em jornalismo, através de questionário, sobre a atividade profissional 
jornalística e seus engajamentos no campo.  A quarta fase é conclusiva (março, julho, outubro, dezembro e janeiro) e se dedica a divulgação das conclusões parciais, 
através de artigos, além do relatório final.
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 tipo de taxa. No entanto, algumas despesas 
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Cronograma:
CRONOGRAMA 	MÊS 2019/1020	


Pesquisa bibliográfica (fevereiro e março de 2019)										


Leitura e Seminário  (fevereiro, maio e novembro de 2019)										


Coleta de dados (de março a outubro de 2019)			


Análises Parciais (abril, junho, agosto, outubro  

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.

PESQUISADOR(A): Natalia De Andrade Rocha
Plano de trabalho vinculado ao curso: Publicidade e Propaganda

@: natyndrade@hotmail.com

PROJETO: Zona Oeste, Cultura e Lazer: estudo de sociabilidade em pólos gastronômicos em Campo Grande no Rio de Janeiro

Cronograma:
Fevereiro / Março de 2019 - Revisão bibliográfica
Março / Abril/ Maio / unho de 2019 - Cartografia dos Pólos Gastronômicos de Campo Grande
Julho / Agosto / 
Setembro - Etnografia de pólos selecionados
Outubro /  Novembro - Análise dos resultados e construç

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução

De acordo com o “Painel Regional SEBRAE 2015”, a Zona Oeste possui cerca de 2,4 milhões de moradores, com a segunda maior população do município do 
Rio de Janeiro, abrigando os três bairros mais populosos da cidade: Campo Grande, Bangu e Santa Cruz. Ambas as regiões apresentam um baixo IDMH, Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal, contudo, são de suma importância para a Economia do Estado, o que incentiva estudos de diagnóstico econômico. 

A região é 
palco de uma multiplicidade de gostos, costumes, cores e sons. Apesar do número significativo de moradores, alguns locais, como o bairro de Campo Grande tem 
destaque mais pelas marcas de violência, carência e potencial de consumo do que pelas marcas culturais. E mesmo quando a ênfase é a cultura percebe-se esta busca do 
que seria “tradicional” e “puro” na região em detrimento das pequenas celebrações do cotidiano. Todavia, o bairro abriga uma série de pólos gastronômicos que são 
espaços entretenimento, mas também de sociabilidade de construção e disseminação de formas simbólicas. 

Todavia, uma visão dicotômica entre economia e cultura 
que ainda persiste nos estudos na área de Ciências Sociais, não permite perceber os aspectos de construção cultural nestes espaços de lazer, ao considerar que aquilo que 
o capital “toca” ou se “apropria” vira um produto que é desnudado de sua dimensão cultural. Tal visão, criticada por Burke (1989), revela a divisão feita entre cultura 
popular, cultura da elite e cultura de massa como se pudéssemos colocar cada um destes mapas de simbólicos criados pelos grupos humanos em compartimentos 
separados que não se relacionam, não se tocam, não trocam símbolos, não dinamizam nem negociam. Para tais autores, por ser um complexo de bares, tais pólos 
gastronômicos não seriam manisfestações cultulrais espontâneas de um povo.

Sendo assim, é importante mapear estes espaços de sociabilidade, entendendo quais são 
as identidades, os valores, os comportamentos, as associações simbólicas que são tecidas neste momento de lazer.  Nestes pólos gastronômicos encontramos pessoas 
que buscam um lugar para fugir da rotina de trabalho, para viver momentos de prazer com a família, com os amigos e com desconhecidos. Prazer proporcionado pelo 
gosto comum da música tocada, da comida servida, das roupas trajadas naquele local que é único. 

Talvez sejam “altos lugares”, locais de intensa socialidade conforme 
indica Maffesoli (2005), de gozo coletivo, do prazer de “estar junto com”, de compartilhar algo e ter um sentimento de pertença, mesmo que seja apenas por algumas 
horas na madrugada (horário dos amantes, de fugir às regras, de liberdade...). E depois voltar a vida séria, até o próximo encontro com o território do prazer. A esse 
comum cabe realizar uma análise densa que vise entender como acontece o agregar daquelas pessoas, quem participa e como participa, pois no local também há 
divisões: cada bar um ritmo, uma arquitetura, um design, uma comida...mas todos ali. 


Objetivo

Mapear os espaços de cultura e lazer existentes em Campo 
Grande
Investigar as identificações, as representações e o imaginário social que compõem estes territórios de lazer

Metodologia

Etapa 1 - Revisão Bibliográfica sobre 
Economia Criativa, Cultura e Entretenimento, Identidades e Território.

Etapa 2 - Cartografia para mapeamento dos locais de lazer 

Etapa 3 -  Etnografia em locais 
selecionados para investigar as práticas socioculturais.

Resultados Esperados

Criação de uma plataforma digital para divulgação do mapa dos pólos de lazer e das 
descobertas da pesquisa
Qualificação do discurso sobre cultura na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Viabilidade Técnica e Econômica

A pesquisa é continuidade do 
trabalho já realizado no doutorado da pesquisadora. Os recursos necessários são  um gravador, uma câmera, computador e  o espaço virtual. Materiais que a 
pesquisadora já possui.
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PESQUISADOR(A): Pablo Cezar Laignier De Souza
Plano de trabalho vinculado ao curso: Jornalismo

@: pablolaignier@gmail.com

PROJETO: Seis depoimentos à procura da nova aprendizagem: uma análise comparativa entre os conceitos de “metodologias ativas na educação” e 
“educomunicação”. 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução

Nos últimos anos, o pesquisador proponente deste projeto vem se dedicando a pesquisar as relações entre Comunicação e Música na contemporaneidade, 
principalmente no que se refere a objetos empíricos relacionados à música e sua relação com teorias da comunicação vigentes nos cursos de Jornalismo e Publicidade e 
Propaganda da UNESA. Tendo obtido, nessas pesquisas, diversos resultados interessantes que complementam o trabalho de disciplinas como Cultura das Mídias e Teorias 
da Comunicação, o momento parece ser o de mudar um pouco o foco de pesquisa e apontar para situações específicas da sala de aula relacionadas a outros aspectos e 
conteúdos contemporâneos. 
Além de pesquisador, o proponente deste projeto possui 14 anos de experiência com docência no ensino superior nos cursos da UNESA. 
Assim, o cotidiano da sala de aula vem impondo desafios em uma época de crescimento do fator audiovisual na cultura contemporânea, aliado à portabilidade e 
mobilidade dos dispositivos digitais de comunicação e informação. Como afirma a autora Lucia Santaella:
O uso eficaz das tecnologias, especialmente nos processos 
educacionais, exige uma programação muito mais complexa e integrativa do que podem supor os fornecedores de hard e software e os governos que incentivam meros 
programas de distribuição supostamente generosa de novas tecnologias. É preciso considerar conteúdo e linguagem, letramento e educação, comunidades e instituições 
(...) (SANTAELLA, 2013, p. 283).  

Neste sentido, dialogar com estas tecnologias e com as possibilidades de aprendizagem que elas proporcionam vem sendo 
fundamental para que os docentes realoquem-se no cenário atual da educação de modo integrado às mudanças vigentes. Há cerca de vinte anos, o autor Pierre Lévy já 
abordava o tema de modo inovador, considerando necessárias as mudanças no processo de ensino a partir de um uso cada vez mais acentuado das tecnologias digitais no 
cotidiano das grandes metrópoles. Nas palavras de Lévy: 
O ponto principal aqui é a mudança qualitativa nos processos de aprendizagem. Procura-se menos transferir 
cursos clássicos para formatos hipermídia interativos ou “abolir a distância” do que estabelecer novos paradigmas de aquisição dos conhecimentos e de constituição dos 
saberes. A direção mais promissora, que por sinal traduz a perspectiva da inteligência coletiva no domínio educativo, é a da aprendizagem cooperativa (LËVY, 1999, p. 170-
171).

Diferentes autores vêm apontando para este momento em que diversos dispositivos se apresentam como dividindo o foco de atenção com a exposição tradicional 
continuada do professor ao longo de uma aula de 01:40h ou mesmo de 03:20 de duração. A fragmentação da atenção, amplamente analisada no projeto de pesquisa 
produtividade anterior (a respeito do crescimento das práticas de remix,  efetuado no ano de 2018), apresenta desafios para o docente: por um lado, vem gerando 
problemas e necessidade de mudança no que se refere aos processos de ensino; por outro, coloca diante do docente novos potenciais adquiridos pelos discentes em seu 
próprio cotidiano (ou seja, até mesmo fora da sala de aula). 
Em todas as épocas desde a constituição da universidade contemporânea, conteúdos são debatidos e 
eventualmente incluídos em diferente disciplinas de um curso de graduação no nível do ensino superior. O papel da universidade é, dentre outros, implementar 
conteúdos que relacionem a esfera acadêmica ao mundo contemporâneo e ao mercado de trabalho de cada área de atuação profissional. Assim, as dimensões teórica, 
técnica e ética precisam estar sempre alinhadas a temáticas e fatos contemporâneos. Ou, no mínimo, relacionar-se a eles em alguma medida. 
Porém, o momento atual 
não é apenas de mudanças de conteúdo. A discussão que vem sendo travada em diferentes meios acadêmicos nos últimos anos, incluindo países como o Brasil e cursos 
de atualização (por exemplo, dentro do programa PIC, da UNESA), voltados especificamente para os docentes, pode ser sintetizada, grosso modo, da seguinte forma: é 
preciso introduzir, cada vez mais, novas metodologias de ensino em sala de aula, de modo a dinamizar quaisquer conteúdos dentro de uma perspectiva contemporânea 
na qual o aluno torna-se protagonista do processo de ensino, tendo um grau de participação maior nas atividades de ensino-aprendizagem do que no passado. 
Se 
muitos autores do campo da comunicação do século XX problematizavam a questão dos meios de comunicação enquanto instâncias de legitimação da alienação, por 
tornarem os espectadores passivos, as formas de interação ocasionadas pelos meios de comunicação digitais, além do uso da rede de computadores e dos dispositivos 
móveis tais como smartphones e tablets, vêm levando os discentes a quererem, cada vez mais, participar de diferente processos (o que pode incluir os de ensino-
aprendizagem). Por outro lado, o nível de atenção continuada por parte dos discentes durante uma aula expositiva já não é mais o mesmo de dez anos atrás, o que pode 
ser observado ao longo das próprias aulas. Assim, metodologias inovadoras podem auxiliar os docentes na discussão de conteúdos de diferentes disciplinas 
contemporâneas dos cursos do setor de Indústrias Criativas (dentre outros). Segundo os autores Fausto Camargo e Thuinie Daros, 
Criar condições de ter uma 
participação mais ativa dos alunos implica, absolutamente, a mudança da prática e o desenvolvimento de estratégias que garantam a organização de um aprendizado 
mais interativo e intimamente ligado com as situações reais. Por isso, a inovação na educação é essencialmente necessária. A inovação é uma das formas de transformar a 
educação (CAMARGO; DAROS, 2018, p. 4). 

O nome “metodologias ativas para a educação” se aplica a este processo e ao uso de novos procedimentos de ensino, como 
se pode observar em diferentes autores. Lilian Bacich e José Moran, por exemplo, afirmam que “são muitos os métodos associados às metodologias ativas com potencial 
de levar os alunos a aprendizagens por meio da experiência impulsora do desenvolvimento da autonomia, da aprendizagem e do protagonismo” (BACICH; MORAN, 2018, 
p. xi). 
Ao efetuar um levantamento inicial sobre este tema, o pesquisador proponente deste projeto aventou a hipótese de que, mesmo em se tratando de um processo 
inovador para a sala de aula tradicional, existe uma correspondência entre determinadas características das metodologias ativas de aprendizagem e do conceito de 
educomunicação, já tradicionalmente utilizado nos processos de comunicação comunitária. Como este pesquisador é professor da disciplina Comunicação Comunitária, 
na UNESA, desde 2006 (ou seja, há doze anos) e participa do LECC /UFRJ (Laboratório de Estudos em Comunicação Comunitária) desde 2007, possui algum conhecimento 
a respeito deste conceito citado. 
No que se refere à educomunicação, Cicilia Peruzzo define que “no nível conceitual, Educomunicação diz respeito às inter-relações 
entre Comunicação e Educação nos processos de educação formal, não formal e informal” (PERUZZO, 2007, p. 82). Especificamente no que se refere à educação formal, a 
autora (recorrendo ao pensamento de Jacquinot) afirma que os modos de apropriação do saber mudaram por conta do desenvolvimento das indústrias do conhecimento 
(leia-se aqui indústrias criativas ou indústrias da economia criativa), de modo que a educomunicação ocorre quando os centros de ensino se aproximam da comunicação e 
suas tecnologias. 
Portanto, estimular o protagonismo e a releitura do mundo a partir de um olhar autônomo parece estar relacionado aos dois conceitos. Além disso, os 
mesmos também dispõem das tecnologias de comunicação e informação para desenvolver sua abordagem. Deste modo, este projeto consiste em três etapas: 1) Estudar 
os conceitos de “metodologias ativas para a educação” e “educomunicação”; 2) elaborar uma comparação entre os mesmos, apontando semelhanças e diferenças; e 3) 
complementar esta comparação a partir de seis depoimentos de especialistas nos assuntos em questão, efetuando três entrevistas com especialistas em cada um dos dois 
assuntos. É importante dizer que estas entrevistas serão semi-estruturadas, contendo uma base comum de perguntas, o que permitirá uma comparação (e possível 
aproximação) entre os diferentes conceitos abordados. 
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Objetivos

Objetivo Geral: 

O objetivo geral deste trabalho é compreender as relações de semelhança e 
diferença, estabelecendo possíveis conexões, entre o conceito (e as práticas atuais) de “metodologias ativas na educação” e o conceito de “educomunicação”, usado 
tradicionalmente no ensino dos processos de comunicação comunitária. 

 Objetivos Específicos: 

a) Estudar os processos de metodologias ativas na educação 
relacionados ao Ensino Superior no Brasil, buscando compreender os conceitos e principais técnicas adotadas pelos autores do tema. 

b) Estudar os processos 
relacionados à educomunicação, buscando também compreender os conceitos e principais técnicas adotadas pelos autores do tema.

c) Efetuar seis entrevistas semi-
estruturadas com especialistas nas temáticas abordadas, sendo três entrevistas com especialistas de cada uma das temáticas.

d) Comparar os diferentes conceitos e 
métodos dos dois conceitos estudados, estabelecendo semelhanças e diferenças entre os mesmos.

e) A partir das conclusões desta comparação, verificar a hipótese de 
que a comunicação comunitária possibilita um aprendizado que se aproxima das metodologias ativas na educação, compreendendo a importância do protagonismo de 
quem aprende para a implementação bem-sucedida do processo de aprendizagem. 

Metodologia da Pesquisa

A metodologia usada neste projeto de pesquisa será, 
em um primeiro momento, bibliográfica, de caráter exploratório e de cunho teórico-analítico. A experiência docente em Comunicação Comunitária e outras disciplinas do 
campo das indústrias criativas também será de grande importância neste processo. 
O método de entrevista será usado em um segundo momento, a partir de seis 
entrevistas semi-estruturadas, nas quais o pesquisador proponente deste projeto pretende usar algumas perguntas comuns para especialistas dos dois diferentes temas 
estudados, de modo a comparar as respostas ao final. Faz-se necessário ressaltar, como já dito na introdução, que estas entrevistas serão semi-estruturadas, contendo 
uma base comum de perguntas, o que permitirá uma comparação mais aprofundada entre os diferentes conceitos abordados. 
Viabilidade técnica e econômico-
financeira

Caso seja aprovado pela UNESA, o valor concedido mensalmente é suficiente para custear o projeto, pois o mesmo necessita, para sua efetivação, de alguns 
livros que serão comprados e de artigos acadêmicos que estão disponíveis gratuitamente em periódicos acadêmicos e anais de congressos. Além disso, o auxílio financeiro 
também ajudará a custear os gastos com transporte e equipamento (gravador digital) para efetuar as entrevistas com os seis especialistas nas duas temáticas 
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Fevereiro 2018:
Coleta e organização (catalogação) do material teórico a ser lido durante a pesquisa: levantamento de pelo menos cinco artigos 
acadêmicos produzidos no Brasil sobre cada um dos conceitos estudados: 1) “metodologias ativas na ed

relacionadas. Finalmente, o auxílio custeará eventuais participações em congressos da área. Portanto, os custos estão dentro do valor que o pesquisador proponente virá 
a receber da UNESA em caso de aprovação deste projeto. 
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PROJETO: O novo cair no samba: uma investigação conflitos e controvérsias nas redes socio-técnicas a partir dos registros de vídeo amador que 
maculam as convenções do samba

Descrição do Plano de Trabalho
RESUMO: 
A proposta de pesquisa apresenta conflitos entre as categorias de sambistas nas alas de passistas masculinos das Escolas de Samba do Rio de Janeiro: o 
passista-malandro e o malavriado, como os próprios indivíduos se identificam. Deste modo, será investigado duas questões centrais: (1) os conflitos entres as duas 
categorias de passistas; (2) a transmissão do saber corporal a partir do dispositivo dos vídeos. Como primeira questão, o ato de sambar dos passistas homossexuais, 
tomado como feminino, macula a partir das performances corporais certas convenções no mundo do samba tornando visíveis tensões, conflitos, afetos e controvérsias 
tanto no território das quadras, quanto nas redes sócio-técnicas. Adensando ainda mais estes conflitos, há ainda a adição de particularidades expressivas dos corpos, 
sendo estas oriundas das volatilidades de nosso tempo, que incorporam coreografias, ideias e gestualidades próprias da chamada cultura pop (PEREIRA DE SÁ, 2015), 
tornando, assim, o mundo do samba inevitavelmente inerente a ela. Segundo, percebendo que o registro imagético reorganiza os corpos em seus territórios (SODRÉ, 
1998), este projeto investiga a presença do vídeo amador, como uma espécie de efeito viral, um agente não-humano, entendendo-o a partir da Teoria Ator Rede – TAR –  
(LATOUR, 2012). Desde modo, pretende-se investigar o ato de linguagem corporal do passista e suas transmissões de saber, problematizando a ideia de registro e grafia, 
presente tanto nas plataformas de vídeo quanto na própria experiência do corpo, especialmente do negro, em nosso tempo. 
INTRODUÇÃO:
Quando pensamos na figura 
de um sambista, logo nos vem à mente um sujeito vestido com terno branco particular, acompanhado de chapéu e sapato social, bem como sua destreza nas pernas, nos 
pés e nos braços, sendo este, o famoso personagem do malandro. É necessário certo esforço para pensarmos em outras figuras, caso da interpretação emblemática do 
ator Lázaro Ramos, como sambista João Francisco dos Santos, no filme Madame Satã (2002).
Enquanto um espaço que se reserva a certa ideia de tradição como as 
escolas de samba do Rio de Janeiro, o samba de malandro, com todo o seu conjunto de adereços e a gestualidade peculiar de seu corpo, no compartilhamento codificado 
de um espaço na quadra de uma agremiação, junto à cabrocha, seu par feminino, formam a Ala de Passistas. De maneira convencional, os passistas organizam-se desse 
modo, a fim de conservar a figura destes dois personagens. Os integrantes desta ala, com cerca de 60 pessoas em média, buscam sempre a partir de muitos ensaios bem 
anteriores ao carnaval a máxima excelência do samba no pé. 
No entanto, na ambiência do universo das escolas de samba, há muito tempo seu cenário apresenta corpos 
dissidentes, como os de Madame Satã, que perturbam essa ordem gestual borrando as fronteiras entre o que é permitido ao corpo do homem e ao corpo da mulher, 
construindo outros sentidos. Nos dias atuais, os passistas masculinos que ousam transitar essas fronteiras são conhecidos com os Malanvriado, categoria nativa de auto 
identificação onde o próprio passista reconhece que o seu malandriado porta uma gestualidade que se afasta das referências masculinizantes. Mas, já nas impressões de 
Noel Rosa, em 1932, por que ele vive perseguido?
Antes de atravessar a questão de que tipo de expressões de gênero tem maior ou menor permissibilidade a dados 
territórios (SODRÉ, 1998) pelos debates dos estudos queer, esta proposta de pesquisa pretende apontar para os modos de disseminação atual que oferecem aos corpos 
outras performances em espaços tradicionais como os das escolas de samba. Em especial, aquelas oriundas da cultura pop (PEREIRA DE SÁ et al, 2015; 2016), que conta 
com a intensa produção amadora de vídeo. 
Por ora, os espaços nomeados aqui enquanto tradicionais podem ser compreendidos como aqueles que zelam por certa 
ideia de pureza e manutenção quase intocável do passado a partir de algumas convenções, visando assim, transmissibilidades de saber às outras gerações de um modo 
tido como adequado de sambar, distanciando-se das contaminações do presente e temendo, assim, as formas de experienciar o mundo das gerações atuais. 
O que é 
possível constatar é que de um lado estão aqueles que são a favor de certa transgressão, permitindo que a gestualidade corporal do passista masculino possa ser menos 
enrijecida e estejam em sintonia com suas expressões de gênero ao dançar. Do outro, aqueles que agarram-se à ideia da tradição do carnaval, para então, justificar a 
impossibilidade dos rebolados. 
Há nesse entremeio o universo de trocas afetivas estabelecidas por forte ativismo nas redes sociais que discutem as implicações 
ideológicas, políticas e sociais que estas imposições ao corpo dão a ver. Existe, portanto, na complexa hierarquia das escolas de samba, grande resistência em autorizar 
outras corporalidades além dos binários, masculino e feminino, tanto quanto uma forte disseminação na web daqueles que posicionam-se favoráveis a essas volatilidades. 
Configurando, desta forma, claramente dois opostos apaixonados, que se colocam nas redes como fãs e haters, conforme aponta Pereira de Sá (2016).  
Sob estas 
problemáticas, sublinhamos algumas questões: é possível pensar a fonte dessa deturpação que incide nos corpos dançantes na ambiência do samba nos dias atuais? Em 
que termos seria discutível o elo que leva as torrentes da cultura pop aos territórios que se nutrem de fortes blindagens nas convenções? Em que medida o ativismo nas 
redes sociais abre vias até o corpo e cria outros rearranjos no espaço em que ocupam? Qual a relevância vídeo, que registra o samba de passista, produzido pelas 
plataformas moveis atuais junto as convenções arraigadas na tradição? 
Conforme será visto, esta proposta de pesquisa pretende observar a dança enquanto ato de 
linguagem que leva ao corpo em seus territórios performances e estranhamentos oriundos da cultura pop a partir de registros amadores. Performance, da maneira aqui 
tratada, são os rituais da esfera do comum, conforme explica Schechner (1985), onde tanto aos esportes quanto às diversões populares, tanto ao jogo quanto ao cinema, 
quanto aos rodeios ou cerimônias religiosas as constituem. 
Deste modo, este sambar que transita tanto na web de forma privadas (Whatsapp) e públicas (Facebook), 
quanto nos corpos, contêm ressalvas de impurezas pelos guardiões da imutabilidade das convenções do carnaval carioca.  Mesmo que certas “impurezas” oriundas do 
funk, do stiletto, da zumba ou de outros estilos sejam toleradas, há sempre a prerrogativa categórica de que só pode existir duas figuras: o malandro e cabrocha. Ou seja, 
exige uma referência simbólica masculina e feminina que joga pra escanteio os outros dançantes. 
Portanto, há nesta proposição a intenção de pensar essas tensões a 
partir da elaboração e fundamentação conceitual a respeito da ideia do vírus. Aqui, o conceito de ívrus é apresentado no sentido da matéria que pode intoxicar um corpo 
e que funciona no interior de algum organismo vivo, podendo mudar o seu modo de funcionamento para com o espaço, uma vez que, replica-se rapidamente quando 
encontra condições para tal, como o caso de vídeos que tematizam corporalidades. 
Em outras palavras, a ideia viral, enquanto aquilo que dissemina-se já é presente 
tanto nas redes quanto no corpo físico, tanto em ambientes humanos, quanto não-humanos, conforme propõe Latour (2012) com a TAR. Sendo assim, a criação desse 
aporte teórico poderá ampliar as formas para se pensar a cultura pop a partir das infiltrações nas brechas e fendas que seus territórios possibilitam. 
Em suma, esta 
proposta de pesquisa deseja propor uma incursão investigativa que  possa dar cabo de pautar a incidência da cultura pop a partir da performance corporal dos passistas 
masculinos e homossexuais nos espaços que os recusam, debatendo, deste modo, suas formas de disseminação por meio das plataformas de vídeos criando um aporte 
teórico acerca da ideia do viral. 
OBJETIVO: 
Investigar o ato de linguagem corporal do passista masculino a partir de uma discussão sobre a disseminação da cultura pop 
nas escolas de samba. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Construir um aporte teórico a partir da ideia de viral que possa criar uma aproximação da incidência da cultura pop nos 
territórios das escolas de samba; Reter a discussão a partir de seus actantes (LATOUR, 2013) na construção de sentido que as plataformas de vídeos oferecem enquanto 
registro (grafia) corporal; Mapear o lugar central que há na relação entre samba e vídeo amador a partir do lugar que ocupa na cultura popular; Apontar nestas miríades 
os conflitos entre as convenções do mundo do samba e a gestualidade dos passistas homossexuais.
METODOLOGIA: 
Para o desenvolvimento deste trabalho, serão 
utilizados os pressupostos metodológicos da TAR, acionando deste modo a lógica da controvérsia, não sem antes sublinhar as considerações de Pereira de Sá (2014) sobre 
a aplicação deste método para observarmos os actantes em circulação na construção de suas redes sócio-técnicas, no campo da comunicação. 
Em Contribuições da 
Teoria Ator-Rede para a ecologia midiática da música (2014), a autora estabelece crítica à metodologia chamando o pesquisador ao aguçamento do faro cartográfico, é 
nesse sentido, que alerta aos pontos cegos e outras ferramentas para radicalizar um projeto de “descrição densa” de certos fenômenos. Contudo, a proposta 
metodológica dessa pesquisa irá elencar proposições da TAR em permeabilidade com o ofício antropológico do trabalho de campo, de acordo com Marylin Strathern 
(2006). 
Pois, é em conformidade à compreensão de Pereira de Sá (2014, p. 539) que a pesquisa irá buscar procedimentos de modo a “refinar a TAR” para os estudos da 
“cena musical”, sendo, deste modo, acionado uma netnografia para dar conta da ambiência do circuito das escolas de samba. (Netnografia trata-se de um termo de 
Pereira de Sá para investigações que unem tanto o trabalho de campo mais convencional, quanto uma investigação na web). Logo, a partir da tradição  interpretativa da 
antropologia, o quadro analítico inicial, se dará por: (1) tensões – entre os atores que desejam preservar as convenções do passado por meio das tomadas de posições 
firmes que envolvem seus afetos, colocando-se em oposição aqueles que são mais flexíveis a outra corporalidades do samba; (2) negociações – aos passistas masculinos 
também interessam transitar por certos códigos masculinizantes, já que eles podem barganhar posições privilegiadas dentro da rede; 
RESULTADOS ESPERADOS:  Por 
este cenário será necessário criar um mapeamento e rastreamento dos actantes não vivos, caso dos vídeos, conforme propõe Pereira de Sá (2014, p. 540 – 542). Em 
hipótese, eles são portadores de contaminação às redes sócio-técnicas. Promovem trânsitos de registros, grafia e saber chegando aos territórios das quadras de maneira 
oficiosa, no próprio smartphone, atuando em cada momento específico junto as corporalidades. Em princípio, isto constituí na operação da rede caixas-pretas, onde 
caberá à pesquisa buscar caminhos para abri-la, a fim de descrever os vínculos que as sustentam enquanto agregados sociais dentro das quadras. 
O mapeamento deste 
artefato técnico a partir da TAR permite entender seus diferentes níveis de relevância no instante dos ensaios e apresentações. Pode ser possível extrair dados do campo 
netnográfico a partir da função desde elemento não-humano enquanto mediador, entre o que ali existe e o que vem de outro espaço enquanto influência. Sejam pelo 
actantes oriundos de artefatos técnicos que promovem conexões instantâneas, seja pela circulação dos próprios passistas a outros estilos de dança. 
Deste modo, em 
linhas gerais, a pesquisa irá concatenar nos dois artigos as seguintes questões: o primeiro as tensões propriamente do território das quadras e os passistas masculinos; e o 
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Abril: Leitura e fichamento da literatura específica. Início da submissão do projeto para órgãos d

segundo sobre o lugar do vídeo nessas miríades. VIABILIDADE TEC. e ECONÔMICA: Aquisição de material bibliográfico extra ou eventualmente necessário, visita de 
campo, uso de PC próprio, produção de pequeno evento no Campus é de total responsabilidade do autor. 
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PESQUISADOR(A): Soraya Venegas Ferreira
Plano de trabalho vinculado ao curso: Jornalismo

@: sosovenegas@yahoo.com.br

PROJETO: Jornalismo Investigativo na formação profissional : um estudo o tema nosTrabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) 

Descrição do Plano de Trabalho
A propósito de efemérides: um estudo sobre a identidade profissional do Jornalista proposta pelos processos formativos e de reconhecimento profissional – dissonâncias 
e aproximações
A capacidade de mediação dos Jornalistas entre os fatos e a opinião pública, assim como a necessidade da existência de uma formação profissional 
específica em Jornalismo é colocada em xeque diariamente, seja pelo uso das redes sociais como fontes “autorizadas de informação”, seja pela necessidade de criação de 
empresas formadas por jornalistas “checadores”, como é o caso da Agência Lupa, Aos Fatos e mais recentemente do consórcio Fato ou Fake.  Fake news e Fact Checking 
são os atuais termos “da moda”, mesmo que sejam usados a esmo e sem o adequado aprofundamento. 
Com base nesses e em outros fenômenos comunicacionais que 
nos arrebatam com velocidade crescente é possível perceber que o ethos e a identidade profissional que configura a categoria dos jornalistas vêm sofrendo rápidas 
fissuras desde o fim do século XX. Crescem as indagações sobre o papel do jornalista nas sociedades democráticas (dentro ou fora dos períodos eleitorais) e fala-se em 
crise no modelo tradicional de jornalismo no contexto em que a convergência midiática potencializada pelas tecnologias digitais assume papel central na produção 
noticiosa. 
O mercado demanda profissionais cada vez mais conectados, preferencialmente nativos digitais, que sejam capazes de executar diversas tarefas ao mesmo 
tempo e desenvolver produtos jornalísticos formatados para cada um dos meios tendo em vista suas especificidades e premência do “mobile first”, ou seja, o foco das 
produções jornalísticas deve ser comandado pela formatação de notícias, a serem consumidas no smartphone.  
Percebe-se ainda a necessidade de profissionais que 
atuem no que ficou popularmente conhecido como “o outro lado do balcão”, ou seja, as assessorias de comunicação e de imprensa, que tendem a oferecer uma 
remuneração mais atraente e a exigir competências, habilidades e posicionamentos éticos muitas vezes incompatíveis com o que é demandado dos profissionais da 
grande mídia.  Nesse cenário acelerada mutação, como dar conta da transformação da identidade profissional do Jornalista? Algumas pistas podem estar em seu processo 
de formação, outras nos mecanismos de reconhecimento e premiação. Para iniciar esse mapeamento, recorremos à noção de efeméride.
Efeméride é a celebração de 
um acontecimento ou fato importante assinalado em determinada data. Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, é sinônimo de diário, ou ainda a “obra que registra 
acontecimentos importantes ocorridos no mesmo dia em diferentes anos”. Nesse sentido, em 2019, uma série de efemérides marcará a profissão de Jornalista, em geral 
e o curso de Jornalismo no campus Niterói da Universidade Estácio de Sá, em particular. 
Em agosto de 1999, começava o curso de Comunicação Social na Estácio Niterói. 
Há quase 20 anos, o Jornalismo era apenas uma habilitação do curso, que dividia o interesse dos alunos com a Publicidade e Propaganda. Dez anos depois, em fevereiro 
de 2009, era publicado o relatório da Comissão de Especialistas nomeada pela Portaria MEC-SESU 203/2009, que recebeu do então Ministro Fernando Haddad a missão 
de repensar o ensino de Jornalismo no contexto de uma sociedade em processo de transformação.
Entre as principais indicações do relatório estava a indicação do 
Jornalismo como curso autônomo (e não mais habilitação) e a implantação do estágio curricular supervisionado e obrigatório.  Entre as justificativas apresentadas pela 
Comissão de Especialistas para a separação estava a seguinte: ” O Jornalismo é uma profissão reconhecida internacionalmente, regulamentada e descrita como tal no 
Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho. A Comunicação Social não é uma profissão em nenhum país do mundo, mas sim um campo que reúne várias 
diferentes profissões.”. 
E assim, saia do ar o Currículo 108, o último a formar bacharéis em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo na Estácio e novos 
Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) foram pensados para formar bacharéis em Jornalismo. Como as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o curso de Jornalismo 
só foram homologadas em 2013, sua implantação integral, só ocorreu, dentro do prazo legal, a partir do início de 2016. Em 2019, vinte anos depois da entrada dos 
primeiros alunos de Jornalismo na Estácio Niteroi, implantaremos o Estágio Curricular Supervisionado e formaremos os primeiros bacharéis em Jornalismo, guiados por 
um PPC pensado segundo as DCNs, propostas dez anos antes.  Pode parecer coincidência, mas em 2019, teremos que enfrentar ainda os desafios de um novo 
documento, recém-publicado, que praticamente “dissolve” a área de Comunicação Social.
O Manual Preliminar para Classificação de Cursos de Graduação e Sequenciais - 
CINE BRASIL 2018 é um documento que adota a metodologia da International Standard Classification of Education (ISCED) 2013, produzida pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), com adequações à realidade educacional brasileira. A proposta considera que a versão 2000 da Cine Brasil, até 
então adotada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), está  desatualizada. 
Na nova proposta, há quatro níveis de 
classificação:  1º nível – área geral; 2º nível – área específica; 3º nível – área detalhada e 4º nível – rótulo. As áreas gerais de formação que tomam como base as áreas de 
conhecimento serão onze nas quais não está mais prevista a Comunicação Social, mas sim: Ciências sociais, jornalismo e informação (área 03), onde ficarão os cursos de 
Jornalismo e Negócios, administração e direito (área 4), para onde serão encaminhados os cursos de Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, antes pertencentes à 
Comunicação Social. 
Conforme o documento a área passa a ser descrita da seguinte maneira: “Ciências sociais, jornalismo e informação abrangem formações 
relacionadas às Ciências sociais no contexto dos seres humanos e da forma como se comportam em grupos e em relação à sociedade. Inclui estudos relativos ao 
Jornalismo enquanto expressão discursiva das ações humanas e os estudos das Ciências da informação especificados na arquivologia, na documentação, na 
biblioteconomia e na gestão da informação, bem como formações interdisciplinares que apresentem como conteúdo principal ciências sociais, jornalismo e informação.” 
Para área, estariam previstos os seguintes cursos de graduação e sequenciais cujo conteúdo principal incida sobre os seguintes rótulos:  Audiovisual, Comunicação social , 
Jornalismo, Produção editorial  e Radialismo. Quais serão os impactos dessa “dissolução” da área de Comunicação Social para a formação dos novos Jornalistas?
Ainda na 
linha das efemérides, há quase 10 anos em junho de 2009, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu derrubar a exigência do diploma para exercício da profissão de 
jornalista. Em plenário, por oito votos a um, os ministros atenderam a um recurso protocolado pelo Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo 
(Sertesp) e pelo Ministério Público Federal (MPF), que pediam a extinção da obrigatoriedade do diploma. O relator Gilmar Mendes acatou os argumentos da advogada do 
Sertesp, que propunha que a exigência do diploma seria inconstitucional, sob o argumento de que a Constituição garante a liberdade de expressão e o livre pensamento. 


Na época, a advogada já ponderava, citando a proliferação dos blogs: “Mais do que indesejável, a exigência do diploma para jornalistas é impraticável. Como se proibirá o 
exercício da disseminação da informação pela internet?” (http://g1.globo.com/Noticias/Brasil). Além de reduzir na procura de alunos pelo curso de Jornalismo, essa 
decisão provocou impactos tanto na autoestima dos estudantes e jornalistas e reforçou os questionamentos sobre identidade profissional. Como estaria esse cenário 10 
anos depois?
Percebe-se que a identidade jornalística, tão relevante para atualização dos Projetos Pedagógicos do Curso, resulta da percepção de uma rede de 
representações sociais que, através de conceitos, técnicas e procedimentos, reproduz e é produzida pelas práticas cotidianas originadas no campo. Entre essas práticas 
estão, justamente, as premiações. Algumas, pela sua abrangência e longevidade, tornaram-se relevantes a ponto de serem tomadas como referência de bom exercício 
profissional, evidenciando paradigmas da prática jornalística. O Prêmio Estácio de Jornalismo, que irá para sua nona edição em 2019 está prestes a se tornar 
paradigmático. Ele  foi o primeiro a reconhecer a qualidade de reportagens voltadas especificamente para o Ensino Superior. O que mudou nas reportagens premiadas?  
O que mudou no próprio Ensino Superior?


Objetivos
•
Fazer o levantamento de pesquisas sobre a identidade profissional do jornalista brasileiro, especialmente 
àquelas que tratam das transformações potencializadas pelas tecnologias digitais.
•
Estudar as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Jornalismo (DCNs), a 
identidade profissional que nela está posta e cotejar com o recente documento, publicado pelo MEC - MANUAL PARA CLASSIFICAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E 
SEQUENCIAIS - CINE BRASIL 2018.
•
Aprofundar o estudo das premiações de jornalismo, especialmente o Prêmio Estácio de Jornalismo – no sentido de identificar as 
mudanças no paradigma de excelência profissional proposto, como podem refletir a identidade profissional do jornalista e quais as principais transformações do Ensino 
Superior nos últimos anos.
•
Avaliar experiências didático-pedagógicas, especialmente as desenvolvidas nos 20 anos de Curso de Jornalismo no campus Niterói e como 
elas contemplam a identidade profissional do Jornalista do século XXI. Serão observadas também as práticas laboratoriais, visto que o Núcleo Prático de Comunicação – 
NUCOM - NIterói alcança sua maioridade – 18 anos.
Metodologia
A metodologia utilizada para a pesquisa basear-se-á em levantamento bibliográfico sobre as pesquisas 
com foco na identidade do jornalista brasileiro. Estudo dos documentos referentes à formação em jornalismo, especialmente DCNs e CINE Brasil 2018. Pesquisa 
exploratória sobre os projetos práticos desenvolvidos no NUCOM NIteroi ao longo de 18 anos, relatos dos processos de implantação do Estágio Curricular Supervisionado, 
levantamento dos principais temas abordados nos TCCs. Estudos de caso baseados também na análise dos nossos PPCs e grades curriculares para identificação das 
múltiplas identidades propostas para o egresso do curso de Jornalismo ao longo de 20 anos.
Viabilidade econômico-financeira
Os recursos para o desenvolvimento do 
projeto se restringem a aquisição de bibliografia e eventuais deslocamentos para congressos, especialmente o Encontro Nacional de Professores de Jornalismo, 
promovido pela Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, que ocorrerá em 2019 em Ponta Grossa.
Metas
•
Entre as metas do projeto de pesquisa destaca-se a 
melhor compreensão dos desafios de implantação das DCNs, ainda não completamente superadas,  e como podem ser relacionadas à identidade do jornalista, que está 
em acelerada mutação.
•
Visa ainda o levantamento dos principais temas, desenvolvidos pelos TCCs (sob formato de monografia), defendidos desde dezembro de 2003 
e como esses temas se relacionam  com os PPCs e com as questões emergentes no campo jornalístico, entre elas o JORNALISMO INVESTIGATIVO.
•
Procurar-se-á fazer 
um estudo exploratório dos resultados de prêmios de Jornalismo, em especial os que têm o Ensino Superior como foco, a fim de identificar movimentos mais abrangentes 
de formação superior, bem como a identificação de mudanças nos critérios de excelência por eles propostos.
•
Busca-se ainda a consolidação da produção científica (em 
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Cronograma:
Cronograma.
•
Revisão bibliográfica conceitual – fevereiro a março de 2019
•
Levantamento dos temas desenvolvidos nas monografias defendidas no curso de 
Jornalismo na Estácio Niterói  – abril 2019 
•
Redação de Projeto de Fomento para a participação no VI

revistas acadêmicas com classificação Qualis ou mesmo livros de referência para área) e a inserção mais intensa em fóruns que discutem a formação, a produção noticiosa 
bem como a identidade profissional do jornalista.
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PESQUISADOR(A): Vinicius Ferreira Mattos
Plano de trabalho vinculado ao curso: Arquitetura e Urbanismo

@: vinicius.ferreira.mattos@gmail.com

PROJETO: Territórios Ferroviários: Análise e Projeto Urbanístico da Estrutura Ferroviária da Metrópole do Rio de Janeiro através do Método de 
Padrões

Cronograma:
Etapa 01 – Fundamentação – 02/2019 a 10/2019; Etapa 02 – Padrões Urbanísticos – 04/2019 a 11/2019; Etapa 03 – Plano Urbanístico para a RMRJ – 04/2019 a 01/2020; 
Levantamento de Dados– 02/2019 a 10/2019; Definição dos Padrões– 04/2019 a 8/2019; Visita a Ca

Descrição do Plano de Trabalho
A presente pesquisa tem como tema estudar a relação entre a paisagem da cidade contemporânea e a infraestrutura de mobilidade através da premissa de integração 
dos sistemas de transportes públicos estruturados pelo modal ferroviário. Para trabalhar esta questão a pesquisa propõe como objetos de estudos a Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro e uma proposta urbanística utópica para o território.
OBJETIVOS
Desta forma, o objetivo do trabalho é desenvolver uma pesquisa através da 
metodologia do Projeto, defendida por Herbert Simons (1968), compreendendo as questões relacionadas ao tema da integração ferroviária através de um projeto 
urbanístico utópico para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A reflexão se dará a partir da relação entre o sistema de transportes de massas e o processo de 
urbanização, estruturada pelo do sistema ferroviário. Este Trabalho tem como objetivos específicos:
• Estudar as técnicas de projeto de sistemas de transporte 
ferroviário, suas tipologias, seu impacto no tecido urbano, seus problemas, suas oportunidades e potenciais;
• Estudar os princípios e técnicas contemporâneas de 
projeto urbanístico alinhado ao sistema de transporte;
• Analisar o atual estado do sistema de transporte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sua capacidade e 
seus potenciais;
• Propor transformações, mudanças tecnológicas, novas inserções na malha urbana, novas redes ferroviárias e integrações modais, principalmente com 
o transporte aquaviário.
• Estudar a relação entre o zoneamento urbanístico e o sistema de ferrovias. Analisar os zoneamentos e planos diretores existentes nos 
municípios da região metropolitana;
• analisar os planos metropolitanos de transportes existentes e desenvolver uma proposição crítica para transformá-los, alinhados 
aos conceitos e as estratégias do projeto para a metrópole;
• Projetar cenários para o crescimento da metrópole e as ações de planejamento necessárias para incentivar 
ou mitigar a sua concretude;
• Desenhar padrões morfológicos de intervenção no tecido urbano adjacente à linha férrea e à estação através de critérios como integração, 
centralidade e relevância para a metrópole;
• Desenhar padrões de integração entre as linhas e estações ferroviárias e equipamentos públicos, espaços livres públicos ou 
intraestruturas urbanas, hídricas e ambientais;
• Constituir uma visão crítica através do desenho, compreendendo as limitações e possibilidades de superação das 
questões específicas da realidade brasileira (políticas, jurídicas, econômicas, sociais e ambientais);
• Estruturar modos de interação entre o desenho e os outros aspectos 
do projeto: gestão, participação e viabilidade;
• Projetar a integração entre o tecido urbano e a estação existente ou propostas para diferentes sítios da 
metrópole;
METODOLOGIA 
Para desenvolver o trabalho o projeto será desenvolvido e organizado a partir de três diferentes modalidades de pesquisa: 1) pesquisa 
bibliográfica, 2) pesquisa descritiva-analítica e 3) uma pesquisa experimental ou projetual. A pesquisa bibliográfica constituirá no levantamento do arcabouço teórico 
sobre a relação entre os espaços urbanos e a rede de transporte ferroviário, partindo das diferentes correntes prático-teóricas do Urbanismo e suas definições parcelares. 
Ela será importante para gerar os preceitos necessários para embasar tanto a conceituação quanto o método de projeto. É bibliográfica, pois buscará uma totalidade 
sobre os conceitos em diferentes fontes. Porém, também será epistemológica, pois buscará confrontar os conceitos das diferentes abordagens, tendo como base suas 
definições fundamentais, para dialeticamente reconhecer as contradições dos pensamentos e constituir uma base material para conceitos morfológicos.
Paralelamente à 
pesquisa bibliográfica, será necessária uma pesquisa descritiva-analítica a partir de diversos exemplos contemporâneos e históricos para compreender as diferentes 
origens dos conceitos, seus pontos de confluência e de divergências, os motivos estruturais e conjunturais paras estes pontos e para aprofundar o conhecimento sobre os 
processos naturais, infraestruturas, culturais, políticos e normativos que formalizam o objeto do projeto. Esta pesquisa tem como objetivo criar um quadro de 
possibilidades urbanísticas para trabalhar a relação cidade-infraestrutura através do método dos padrões de Chirstopher Alexander.
A partir das duas pesquisas 
anteriores, será essencial uma pesquisa experimental e exploratória, através do projeto urbanístico para a região metropolitana, de forma a consolidar as hipóteses e os 
instrumentos analíticos, sintéticos (idealistas) e projetuais elaborados na pesquisa bibliográfica e descritiva. Este projeto será estudado a partir de três diferentes escalas: 
A escala da Região Metropolitana ou escala do território; a escala dos centros, dos bairros, dos eixos de transporte ou a escala do tecido urbano e a escala das estações ou 
escala da rua. Estas escalas irão ajudar a definir as frentes de trabalho e a definir os produtos projetuais necessários para cada etapa do desenvolvimento da proposta. Na 
escala do território será desenvolvido um plano urbanístico utilizando conceitos referentes ao campo do planejamento urbano, considerando como base metodológica o 
processo cíclico de análise - síntese - prototipagem definido pelos pensadores do "Design Thinking". 
•
Na análise, serão levantados dados quantitativos e qualitativos, 
através de pesquisa às bases de dados públicas e privadas, de revisão bibliográfica e de pesquisas de campo. Este levantamento será importante para constituir uma 
análise critica da situação atual da metrópole, dos projetos e planos apresentados pelos diversos agentes e sobre o desenvolvimento histórico do processo de urbanização 
e da rede de transportes. 
•
Na síntese será desenvolvido um diagnóstico da situação atual, propondo as diretrizes estruturais para a região e onde serão constituídas as 
bases argumentativas para justificar as escolhas dos sítios da metrópole que necessitarão de um aprofundamento nas outras escalas de trabalho. 
•
Na prototipagem 
serão aprofundadas as diretrizes gerais, definindo padrões de planejamento, orientações quando ao zoneamento urbano e definições tipológicas e morfológicas para 
operações urbanas. As três etapas de trabalho não necessariamente ocorrerão de forma linear, pois os avanços e inovações do processo de trabalho irão construir novas 
questões que deverão também passar pelas demais etapas. Sua linearidade será necessária para a consolidação e apresentação dos resultados.
Uma vez compreendidos 
os sítios de estudos e as operações urbanas relevantes para justificar, qualificar e/ou estruturar as diretrizes definidas na apreensão da região metropolitana, será 
necessário trabalhar a partir de recortes conceituais e geográficos na escala do tecido urbano. Metodologicamente, esta escala trabalhará também através da tríade 
"análise - síntese - prototipagem", tendo uma abordagem morfológica e tipológica , e produzindo como resultado projetos urbanísticos, compostos por definições 
volumétricas, funcionais, ecológicas e sustentáveis. Para isso, serão desenvolvidas peças gráficas e maquetes em diferentes escala de representação. Nesta escala 
também poderá se trabalhar construindo concursos de projeto e oficinas, envolvendo os estudantes de arquitetura do centro universitário e de outras instituições de 
ensino. Por fim, na escala da rua serão desenvolvidos estudos complementares as outras duas escalas, também trabalhando metodologicamente com o "design thinking" 
e também considerando a possibilidade de abertura projetual para a comunidade acadêmica. Porém tendo uma abordagem mais arquitetônica e técnica.
ETAPAS DO 
TRABALHO 
O trabalho então irá desdobrar-se em três etapas corespondentes às pesquisas apresentadas na descrição metodológica e cujos produtos irão compor o 
resultado final da pesquisa e os artigos científicos a serem submetidos ao longo do processo.
A primeira etapa, chamada de Fundamentação Teórica e Metodológica, irá 
trabalhar através de uma reflexão teórica uma revisão bibliográfica dos seguintes temas: Mobilidade Urbana, Projeto Urbanístico, Infraestrutura Ferroviária e “Transit 
Oriented Devolopment”. O resultado desta etapa será compilado em um artigo acadêmico para ser publicado em uma revista de Arquitetura e Urbanismo.
Na segunda 
etapa, Padrões Urbanísticos Ferroviário, se trabalhará com a análise de exemplos de sistemas ferroviários e de transportes intraurbanos nacionais e internacionais a fim 
de categorizar soluções através do método de padrões. A proposta é ter como resultado um conjunto de padrões catalogados em fichas e apresentar a metodologia de 
pesquisa, organização dos padrões e os resultados obtidos em uma publicação de Colóquio ou através de uma publicação científica.
A ultima etapa é a elaboração de um 
plano utópico para a metrópole do Rio de Janeiro através da dialética entre os padrões e a realidade urbanística do território. Os resultados desta etapa serão 
apresentados no resultado da pesquisa e posteriormente através de publicações on-line e congressos.
As etapas de trabalho serão concomitantes, pois o 
desenvolvimento de uma necessita da compreensão das demais. Alem das etapas, o trabalho contará com duas oficinas de projetos a serem desenvolvidas ao longo do 
processo.
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PROJETO: O cinema expandido e suas novas modalidades: Usos no ensino do audiovisual 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
O rótulo cinema expandido aparece em um filme homônimo de 1965 de Jonas Mekas, popularizando a expressão que surgiu no manifesto “Culture: Intercom 
and expanded cinema” de Stan VanderBeek. Posteriormente foi analisada no livro de Gene Youngblood Expanded cinema (1970). Traduz-se, às vezes, por “cinema 
expandido” a expressão americana expanded cinema, que designa formas de espetáculo cinematográfico nas quais acontece algo a mais do que somente a projeção de 
um filme: dança, ações diversas, “happenings” etc. (AUMONT; MARIE, 2003. Na visão de Youngblood, o cinema tem uma história atrelada à experimentação tecnológica e 
o artista de cinema expandido pode ser pensado como um cientista do design.  Essa relação entre cinema e tecnologia (e também ciência e forma) é bem enfatizada por 
Marshall McLuhan – lido e citado por Beek e Youngblood – que parecia já em 1964 em “Os meios de comunicação como extensões do homem” antever fenômenos como 
as amplificações do cinema em sua vocação informacional, performática e arquivística.  McLuhan, com a ideia de extensão, nos auxilia em busca a uma compreensão 
maior do que o cinema expandido foi e pode se tornar agora em termos digitais e para além das novas mídias. Como os meios são prolongamentos físicos e psíquicos do 
homem, como pensar a produção audiovisual contemporânea do cinema expandido pautada pelo digital em seu tensionamento com o analógico? Essa é uma reflexão 
inicial que esse projeto tem como norte.
 Jeffrey Shaw avança a discussão sobre o cinema em sua expansão e pensa um “cinema digitalmente expandido”, intermidiático 
por excelência, articulando novos contextos e exemplos como a realidade virtual, os games locativos e ao nosso ver como propomos em nossa tese de doutoramento 
(OLIVEIRA FILHO, 2014) o live cinema. Esses novos contextos parecem estabelecer um meio próprio para outros desenvolvimentos do cinema expandido (SHAW, 2005). 
Intermídia, entre meios, mutante. Imagens que transitam entre suportes, materialidades, estilos. Filmes em um novo sentido que retornam de momentos do cinema de 
atrações ( o cinema das origens como evidenciado por Tom Gunning)  aos vídeos em VHS e outros suportes magnéticos.
 O presente projeto pretende entender novos 
cinemas expandidos à luz de manifestações audiovisuais como o gif animado, a glitch art e o que certos grupos de cinema experimental chamam de pós-digital como 
evidenciado nos trabalhos da nova videoarte mineira “na qual novos realizadores vêm explorando as potencialidades das mais variadas mídias audiovisuais” (RISCO 
CINEMA, 2018). De certa forma parte significativa de um novo cinema expandido estende a videoarte voltando-se para suportes analógicos. Além dos trabalhos no Brasil 
dessa nova videoarte de Minas Gerais como os de Julia Baumfeld e Sara não tem nome, os trabalhos desenvolvidos pelo coletivo que criei com o nome DUO2x4 e de 
artistas de todo o Brasil como Roberta Carvalho, Raimo Benedetti, André Parente, Lucas Bambozzi entre outros apontam para uma possibilidade do digital que afirma as 
interrogações das leias da mídia pensadas por McLuhan (2002): O que o meio reverte ou como ele muda ao ser pressionado? O que o meio recupera do que foi 
descartado? O que o meio aprimora? O que o meio descarta e torna obsoleto? O digital, nesse sentido e para esse projeto tem essas questões como diretrizes. Os gifs, a 
glitch art e novos vídeos compreendem que os meios auxiliam na compreensão das potencialidades do audiovisual contemporâneo.
O gif, essa extensão para imagens 
leves com movimento (.gif), foi criada em meados dos anos 1980 e permite salvar arquivos visuais no computador e compartilhá-los nas redes. Contração de Graphics 
Interchange Format (formato para intercambio de gráficos), o gif é uma imagem tratada como gráfico que permite destarte uma associação aos filmes gráficos das 
vanguardas, aos experimentos do pré-cinema e do cinema estrutural ( temas que lidamos em nossa pesquisa desenvolvida nesse programa em 2018) a um cinema do 
diagrama e não só do texto ilustrado. A uma ciência do design aproveitando novamente expressão de Gene Youngblood para se referir ao cinema expandido. Um código 
ou imagem-dado. 
O formato gif existente há tempos como uma extensão de editores de imagem estava sempre associado a uma definição ruim da imagem, até que as 
mídias sociais em particular o site http://www.tumblr.com  e links por redes como Facebook os disseminaram. Também muito disseminada nas redes, a glitch art é uma 
prática ainda em definição, pois advém de um processo de erro, de ruído que as tecnologias sempre tiveram que lidar. Uma arte entrópica, cibernética, entre o digital e o 
analógico.
O glitch se constitui como uma exploração estética das falhas de máquinas analógicas (o drop out  ou pequena perda de imagem ou som em um vídeo 
resultando num sinal que oscila das fitas magnéticas seria um exemplo rudimentar) e dos equipamentos digitais. No universo digital, o glitch é causado entre outras 
possibilidades por erros de conversão de arquivos.
Uma performance de Luiz duVA, reeditando ao vivo a obra de videoarte de Letícia Parente, “Marca Registrada” (1975) 
ocorre um elogio a baixa definição, a falha técnica – no caso um drop out do vídeo original que duVa usava como elemento de sua obra.  “Desconstruindo Letícia Parente: 
Marca registrada” (2003)  recriou ao vivo um marco da videoarte aproximando o glitch de prática importante do cinema expandido: o chamado cinema ao vivo (live 
cinema). 

Cinema ao vivo, Vjing art e Microcinema ( denominação esta que Lucas Bambozzi confere  a produção de um cinema de baixo orçamento relacionada ao filme 
experimental e ao processo rumo a digitalização  das imagens) trazem a cena contemporânea uma arte que imbrica os sentidos, as sensorialidades. O cinema expandido 
pregava o cinema como expansão da consciência, hoje com a cena ao vivo, com os gifs e glitches e seus formatos microcinematográficos, o cinema e seus hábitos mudam 
e o digital passa por uma nova fase que retoma certas questões do vídeo analógico, do cinema de vanguarda e como já pensamos em pesquisas anteriores do próprio 
início do cinema. Thomas Elsaesser ao propor o cinema de um ponto de vista arqueológico da mídia, uma vez que o cinema digital se constitui como híbrido e impuro  se 
torna não mais somente uma forma de arte, mas uma forma de vida (Elsaesser, 2018)
Essas nova forma se torna ferramenta importante para  tanto para a proliferação 
de memes, de vídeos pautados por uma imagem ruim, mas  para a própria memória da fotografia, do cinema e da televisão. Daí nossa preocupação arqueológica da 
mídia. O universo já pensado nos anos 60 pela videoarte, dessa grande implosão da tecnologia do cinema em outro meio, está contido evidentemente nesse cinema em 
expansão retorna a cena pós-digital no formato de filme, de gif e de glitch. 

Objetivos:

Nossos objetivos são produzir com as teorias mencionada e o estudo das 
práticas do que pensamos como novo cinema expandido alguns questionamentos para a arte contemporânea, em especial para os estudos de cinema. Nesse sentido 
como objetivo de nossa pesquisa está a produção de uma série de vídeos que trabalham tanto na forma como no conteúdo (devido nossa influência mcluhaniana) com 
gifs, glitches, loops e outras possibilidades advindas, por exemplo, da imagem de arquivo, dos registros de performance e dos vídeos na web.
Em nossos objetivos, uma 
vez que dissociar teoria e prática se mostra cada vez mais ineficaz nos estudos de cinema e mídia, refletir teoricamente  voltando a determinados conceitos ( como o de 
cinema expandido, cinema experimental, cinema de artista, cinema de atrações), explorando-os e contextualizando-os às novas práticas se faz mister. De forma periférica 
a pesquisa visa continuar contribuindo (uma vez que parte dela se estenda de pesquisa anterior) com novos materiais para o ensino das artes pensando propor também 
possibilidades de críticas ao atual estado da pesquisa sobre a primazia do digital e o surgimento do pós-digital; 
Em suma pretende-se:

- Refletir como o cinema 
expandido se ramifica na cena contemporânea mapeando obras e artistas.; 
- Mapear mostras, eventos, manifestações ao vivo que usem gifs e glitches;
- Analisar 
trabalhos que apresentem a noção de pós-digital;
- Produzir pequenos filmetes usando gifs e glitches tendo a discussão com o digital como premissa.

Metodologia
O 
método do filósofo italiano Giambattista Vico, o corso e ricorso, o torcer e retorcer de nossas ideias nos serve de ponto de partida para a direção que pretendemos tomar 
para pensar como o cinema expandido se manifesta em obras audiovisuais. Em sua Ciência Nova, Vico com uma crítica ao cartesianismo, aborda as idas e vindas do 
próprio pensar. Um pensamento por imagens que evidenciou cineastas como Jean-Luc Godrad, Stan Brakhage, Hollis Frampton e artistas visuais como Andy Warhol, Paul 
Sharits e atualmente artistas que hibridizam tecnologias e estéticas para confeccionar seus gifs, glitches e outras manifestações pós-digitais como Bull. Miletic, Jon Cates, 
André Parente, Fernando Velázquez nos servem não só de exemplos, mas ajudam a nos demarcar os caminhos exploratórios de nossa pesquisa. 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, film studies , arqueologia da mídia e ecologia 
da mídia.

 Uma questão de método se faz presente em um sentido dado por Marshall McLuhan: 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 pela  produção visual e audiovisual ( bem 
como a análise de artistas citados) em um segundo momento. 


Resultados esperados
Além da produção de artigos acadêmicos envolvendo pontualmente cada uma 
das práticas que serão pesquisadas, esse projeto espera encontrar na produção de pequenos trabalhos audiovisuais uma nova configuração par o cinema expandido. Ao 
também levantar a produção ( tanto obras como meios de divulgação dessas obras) esperamos contribuir para um importante tema: a crítica de novos cinemas que tem 
pouco espaço a não ser em circuitos próprios do “cinema de museu” e de uma nova cena que pensa como a exposição de um filme se torna questão central pra a fruição 
do audiovisual no contemporâneo. No que tange a produção a acadêmica o seminário temático Exibição cinematográfica, espectatorialidade e artes da projeção no Brasil  
da Socine criado por mim ao lado dos pesquisadores João Luiz Vieira e Márcia Bessa ( fui coordenador desse grupo entre 2015 e 2017) é um lócus de reflexão importante 
para apresentação da pesquisa, assim como a associação de ecologia da mídia ( Media Ecology association).  Nesse encontro em particular existe hoje uma abertura para 
um diálogo entre teoria e prática, em especial trabalhos artísticos. Nesse sentido iremos propor uma obra de arte que lida com o gif e o glitch para ser apresentado em 
conjunto com o primeiro artigo dessa pesquisa.




 VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
O material bibliográfico a ser utilizado nessa pesquisa bem como qualquer 
câmera, computador  ou programa para realização dos vídeos dessa pesquisa é de total responsabilidade do autor desse projeto. Em vista disso, o projeto é viável técnica 
e economicamente. Um vasto material bibliográfico e videográfico já é de posse do pesquisador e outros serão adquiridos com o avanço do projeto. Através  de órgão de 
fomento  conseguir mais suporte auxiliará, evidentemente, em  possibilidades novas que a dinâmica de artes tão novas sempre ensejam para sua produção. Vale lembrar 
que práticas como realização de gifs e glitches contam com inúmeros aplicativos e softwares livres em sua maior parte gratuitos e de fácil operação. 
Artigos
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PROJETO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO SUPERIOR

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução

“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:
•
Analisar as Políticas Públicas de Educação Inclusiva no Ensino Superior e promover ações inclusivas que 
garantem 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;
•
Analisar as políticas públicas quanto à acessibilidade de pessoas com 
deficiência;
•
Promover ações inclusivas para alunos público-alvo da Educação Especial;
•
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).
	
POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO SUPERIOR: ACESSIBILIDADE E PERMANÊNCIA

A aprovação 
dessa pesquisa “Políticas Públicas de Educação Inclusiva no Enisno Superior: acessibilidade e permanência”, possibilitará a continuidade de 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, através de documentos nacionais e internacionais, que contribuem para o acesso e 
permanência do público-alvo da educação especial no Ensino Superior.
	Já a segunda fase, ocorrerá na unidade de São João de Meriti na Baixada Fluminense para 
continuidade de 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 nacionais e internacionais; c) Ações inclusivas educativas.
	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 oferecer suporte aos estudantes que estão 
dentro do público-alvo da Educação Especial com ações inclusivas educativas para a permanência no Ensino Superior. Dessa maneira, pretendemos contribuir com a 
formação acadêmica desses estudantes, assim como cumprir com o papel social da Universidade, desenvolvendo ensino, pesquisa e consequentemente, extensão. Essa 
pesquisa contribuirá com outros estudos e futuras pesquisas devido seu registro e banco de dados.
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Cronograma:
Fevereiro/2019 – Atualização do mapeamento do número de alunos atendidos pelo público-alvo da Educação Especial; Relatório mensal.
Março/2019-  Atualização do 
mapeamento do número de alunos atendidos pelo público-alvo da Educação Especial; Relatório mensa

PESQUISADOR(A): Daniel Pinheiro Caetano Damasceno
Plano de trabalho vinculado ao curso: Pedagogia

@: dpcd84@gmail.com

PROJETO: PERFIL SOCIAL E PERCEPÇÕES DISCENTES ACERCA DA PROFISSÃO DE PEDAGOGO: QUEM SÃO OS UNIVERSITÁRIOS EM PEDAGOGIA?

Cronograma:
FEVEREIRO/2019 – Levantamento e leitura de bibliografia sobre o tema em questão, reunião com Coordenadores de Cursos de Pedagogia, explanação da pesquisa e 
solicitação de autorização para aplicação de questionários;
MARÇO/2019 – Pesquisa de Campo e aplica

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
O Ensino Superior constitui segmento de importantes análises, planos e políticas públicas para a construção da sociedade e educação brasileira. O Plano 
Nacional de Educação (PNE) (2014-2024) aborda metas que dão protagonismo à Educação Superior: A meta 12 objetiva o alcance de 50% (taxa bruta) e 33% (taxa líquida) 
de matrículas da população de 18 a 24 anos; garantia da qualidade da oferta de Educação Superior e alcance de 40% dessa oferta em Universidades Públicas. O Censo da 
Educação Superior divulgado em 2017 pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) aponta mais de 8 milhões de pessoas no Brasil com acesso ao Ensino Superior, com 
75% desse quantitativo em instituições privadas. Embora o percentual de oferta em Universidades Públicas pretendido pelo PNE ainda não tenha sido alcançado, os dados 
mostram que no último século houve uma explosão de matrículas no Ensino Superior, tendo crescido 268% entre 1998 e 2014 (ANDRES, 2017). Dentro desse contexto, o 
Curso de graduação em Pedagogia está entre os três mais procurados, com 8,6% da população total de universitários. A partir do quadro supracitado, a presente pesquisa 
levanta a hipótese de que a alta adesão ao curso é uma escolha utilitarista, que os estudantes do curso de Pedagogia são alunos de classe trabalhadora, de baixo poder 
econômico e capital cultural, e que, em grande parte, escolhem o referido curso pelo relativo baixo custo de sua mensalidade, relativa alta absorção de empregabilidade e 
possibilidade de cursar Ensino Superior à noite, não precisando abrir mão da jornada de trabalho. Qual o perfil socioeconômico e cultural do graduando em Pedagogia? 
Quais as percepções desses estudantes sobre a prática profissional do Pedagogo? Essas são questões que a pesquisa visa investigar.
OBJETIVO 
A pesquisa tem por 
objetivo construir o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá campus Campos dos Goytacazes – RJ e investigar 
suas percepções acerca da atuação profissional do Pedagogo.


METODOLOGIA
Para a realização da pesquisa será utilizada a metodologia quantitativa, com a 
construção de um questionário fechado com dezoito perguntas que construam o perfil dos discentes e suas percepções acerca do curso. O questionário utilizado na 
pesquisa foi elaborado por este pesquisador e testado com os professores do curso de graduação em Pedagogia da Universidade Estácio de Sá campus Campos dos 
Goytacazes – RJ, em reuniões docentes. De acordo com Quivy & Campenhoudt (2005, p. 188), o questionário enquanto instrumento de coleta de pesquisa possibilita: 


colocar um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma população, uma série de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou familiar, às suas 
opiniões, à sua atitude em relação a opções, ou a questões humanas e sociais, às suas expectativas, ao seu nível de conhecimento ou de consciência de um acontecimento 
ou de um problema ou ainda sobre qualquer outro ponto que interesse os investigadores (QUIVY & CAMPENHOUDT, 2005, p. 188)
De acordo com os autores em 
questão, o questionário é uma ferramenta metodológica adequada quando o objetivo do pesquisador é, entre outros, “o conhecimento de uma população enquanto tal, 
as suas condições e modos de vida, os seus comportamentos, os seus valores ou as suas opiniões” (p. 189). Dessa forma, para construir o perfil socioeconômico e cultural 
do público pesquisado, bem como suas percepções acerca da profissão, o questionário foi escolhido enquanto ferramenta de coleta de dados, uma vez que, seu emprego, 
possibilita, ainda conforme Quivy & Campenhoudt (2005, p. 189), “quantificar uma multiplicidade de dados e de proceder, por conseguinte, a numerosas análises de 
correlação”.
A primeira etapa da pesquisa será realizada com os alunos do primeiro ano (1º e 2º períodos) de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá. O recorte 
temporal se dá para capturar ainda a primeira impressão dos discentes acerca da profissão do pedagogo, sem que a trajetória em períodos mais avançados do curso 
tenham, a partir das bases teóricas discutidas em sala, construído uma nova – e técnica – percepção acerca do fazer profissional pedagógico. Para a aplicação dos 
questionários, foi estabelecida uma amostra mínima de cinquenta e máxima de duzentos respondentes. Em caso de necessidade populacional, a pesquisa contemplará 
alunos de pedagogia de outras universidades – visto que Campos dos Goytacazes é um município de grande oferta universitária, que conta com o curso de Pedagogia em 
pelo menos cinco instituições de Ensino Superior – e com a possibilidade de entrevistar alunos do terceiro período de graduação, não avançando muito além do estágio 
inicial do curso, pelo motivo supracitado: a captura de uma impressão inicial acerca do curso escolhido. 
A segunda etapa da pesquisa contempla a tabulação dos dados 
para construir o perfil socioeconômico e cultural dos discentes e suas percepções acerca da profissão do pedagogo, e se e como esse retrato muda a partir de variáveis, 
tais como idade, nível de escolaridade, renda mensal, se já atua na educação, entre outros. Ao fim da coleta de dados, será feita a tabulação dos dados para responder o 
objetivo de pesquisa e confirmar/refutar a hipótese levantada.
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
Recursos Humanos: discentes (voluntários) do curso de 
graduação em Pedagogia da Universidade Estácio de Sá campus Campos dos Goytacazes - RJ.
Recursos físicos: cópia dos questionários e envelopes: R$400,00 – a cargo 
do professor Daniel Pinheiro Caetano Damasceno. 
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PESQUISADOR(A): Fabio Jose Paz Da Rosa
Plano de trabalho vinculado ao curso: Pedagogia

@: fabiojp83@yahoo.com.br

PROJETO: O cinema negro e a produção dos minutos lumières na formação docente

Descrição do Plano de Trabalho
Esta pesquisa almeja problematizar, no percurso do processo de formação de professores, a produção de presença negra pela cinematografia de Zózimo Bulbul. Este tema 
surge a partir da urgência do debate sobre a sociedade negra na constituição da cultura brasileira. E essa necessidade se torna mais visível a partir da promulgação da Lei 
n. 10.639/2003, que altera a Lei n. 9.349/1996, determinando que nas instituições de ensino fundamental e médio ocorra a implantação da disciplina História e Cultura 
Afro-Brasileira. 
Ao compreender que ainda hoje a cinematografia nacional representa negros de formas estereotipadas, venho propor, neste projeto de pesquisa, 
caminhos para que na formação docente possamos produzir novas epistemologias por meio de filmes que rompam com estereótipos. O principal interesse desta pesquisa 
é compreender como a presença negra se constrói na formação docente por meio das categorias de corporeidades, estética, história e ensino por meio da obra 
cinematográfica de Zózimo Bulbul.

Objetivos
- analisar, no contexto dos cursos de Formação de Professores, os filmes de Zózimo Bulbul, sendo eles: Alma no olho 
(1974); Aniceto do Império (1981); Abolição (1988); Samba no Trem (2000); Pequena África (2002) República Tiradentes (2005); Zona carioca do Porto (2006); Referências 
(2006) e Renascimento Africano (2010)
- entender de quais formas a cinematografia de Bulbul contribui para a formação de um currículo decolonial em cursos de 
Licenciatura através de exibições e produções fílmicas;
- incentivar produções com imagens, usando os recursos disponíveis, por meio do exercício cinematográfico do 
Minuto Lumière e da experiência da videoinstalação, a partir de novas óticas de negros e negras que evidenciem novas estéticas corpóreas e históricas para interface com 
o ensino na formação docente;
- contribuir com um debate para se repensar as políticas educacionais que inter-relacionam currículo, formação docente e questões 
étnicas e raciais, tais como: a Lei n. 10.639/2003 que determina a criação das Diretrizes curriculares para a Educação da História e Cultura Afro-Brasileira e a Lei n. 
13.006/2014 que determina a exibição de duas horas mensais de filmes nacionais em escolas públicas.

Fundamentação teórica
Para pensar as inter-relações entre 
cinema negro, produção de presença e formação docente pela ótica de Zózimo Bulbul, em uma perspectiva de construção de conhecimentos, esta pesquisa se 
fundamenta em referenciais teóricos de diferentes áreas. O primeiro deles se refere ao conceito de “produção de presença” principalmente em Hans Ulrich Gumbrecht 
(2010) e em Gilberto Icle (2011), com o intuito de compreender e produzir novas epistemologias das culturas afro-brasileiras por meio das imagens cinematográficas. Do 
conceito de “produção de presença”, Gumbrecht (2010) problematiza quatro conceitos capazes de re-conceituar e produzir presenças: a corporeidade, a experiência 
estética, a história e a pedagogia. Nesta pesquisa, esses conceitos serão utilizados como categorias tanto teóricas quanto metodológicas.
A corporeidade, segundo 
Gumbrecht, é a dimensão que “negocia a relação entre os diferentes seres humanos e as relações entre os seres humanos e as coisas do mundo” (GUMBRECHT, 2010, p. 
110). Essa perspectiva é a primeira a qual Zózimo Bulbul evidenciou em sua cinematografia de forma que as personagens, em sua maioria, resgatassem por meio desse 
conhecimento suas existências ressignificadas. Essa outra forma de ser e estar no mundo por meio da corporeidade negra é transformado em epistemologia que resiste, 
intervém, denuncia e revaloriza os sujeitos negros (GOMES, 
2017).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
A 
ideia de experiência estética em que Gumbrecht (2010) analisa como momento de intensidade que não faz parte de respectivos mundos estará em diálogo com Jacques 
Rancière (2005; 2010; 2011) que conceitua a estética enquanto proposta de relações entre o passado e o presente. O conceito de “experiência estética” nesta pesquisa 
será pensado em sua efetivação por meio do cinema negro (BERÁRDO e SANTOS, 2015; CARVALHO, 2005; PRUDENTE, 2011; RODRIGUES, 2011) e através das 
corporeidades (GUMBRECHT, 2010; HALL, 2003; MIGNOLO, 2003; SOUZA e SANTOS, 2017).
A categoria história em Gumbrecht (2010) é problematizada enquanto 
presentificação dos mundos passados ou como um desejo de presentificação. Com o intuito de ampliar esse conceito por meio da cinematografia de Zózimo Bulbul, 
traremos para essa pesquisa autores que têm pensado outra perspectiva histórica para a história dos povos afrodiaspóricos (GILROY, 2001; HALL, 2003; MIGNOLO, 2003; 
PEREIRA, 2010).
A pedagogia, conceituada em alguns momentos como ensino, categoria é problematizada pelo teórico alemão como possibilidade de formar alunos para 
uma complexidade intelectual. A partir dessa conceituação queremos estabelecer diálogos com teóricos que vêm pensando a ampliação da formação docente tanto por 
perspectivas multi-interculturais (CANDAU, 2008, 2012; CANEN e IVENICKI, 2016), por meio das experiências de cinema e educação (FRESQUET, 2013) bem como das 
potencialidades entre cinema, negritudes e educação (SOUZA, 2011, 2014).
O Cinema Negro na contemporaneidade é permeado de diferentes ideias e conceitos. Alguns 
teóricos concordam que o cinema negro ainda tem necessidade de artistas afro-brasileiros capazes de elaborar e produzir novas estéticas que garantam o pertencimento 
étnico, mas que traga implicações em uma perspectiva afirmativa (PRUDENTE, 2011; CARVALHO, 2005, 2012; SANTOS, 2013).

METODOLOGIA
Alberto Canen e Ana 
Ivenicki (2016) defendem a ideia de que os pesquisadores inseridos na Metodologia Multicultural devem respeitar a “diversidade cultural” (CANEN, IVENICKI, 2016, p. 
34).  Acreditamos na potência dessas conceituações já que almejamos repensar e recriar as construções imagéticas das negritudes pela cinematografia de Zózimo com 
licenciandos do curso de Pedagogia relacionando diferentes maneiras de evidenciar e de construir novos conhecimentos imagéticos por meio das corporeidades, 
estéticas, histórias e pedagogias epistemologicamente negras.
	Canen e Ivenicki (2016) propõem quatro dimensões para o desenvolvimento de uma pesquisa 
multiculturalmente orientada. A seguir, vamos problematizar como tais dimensões se relacionarão com a pesquisa cinematográfica de Zózimo Bulbul com vistas a pensar 
uma formação docente que problematize as questões étnico-raciais.

a)	A Formação de Pesquisadores em uma perspectiva multicultural
Uma formação docente 
comprometida com as diferenças nos direciona em um primeiro momento para o olhar multicultural que é permeado pela sensibilização à diversidade cultural dos 
próprios professores-formadores-pesquisadores. (CANEN, IVENICKI, 2016, p. 39).
 Nesse sentido, os autores propõem que essa primeira dimensão precisa mobilizar o 
pesquisador a se fundamentar em diferentes conceituações. Assim como os autores propõem, acreditamos que apenas um paradigma não é capaz de problematizar as 
questões referentes ao cinema negro de Zózimo Bulbul e suas inter-relações com a Formação de professores por meio de outras teorizações como os Estudos Pós-
coloniais, 
	 
	 
b) Visões pluralistas de paradigmas 
	A segunda dimensão em uma pesquisa multiculturalmente orientada de acordo com Canen e Ivenicki (2006) é a 
pluralidade de paradigmas que “chama, para si, o conceito de hibridização ou mestiçagem, que caracteriza linhas teóricas e campos que matizam, mesclam e sintetizam 
contribuições de áreas diversas em perspectivas trans e interdisciplinares” (CANEN e IVENICKI, 2006, p. 41). Dessa forma, após as exibições fílmicas da cinematografia de 
Zózimo Bulbul, faremos debates para que os sujeitos possam problematizar as impressões acerca dos conhecimentos suscitados. 

c) A importância da valorização da 
diversidade cultural e dos embates entre diferentes paradigmas
 Para pensar as maneiras como nos filmes de Zózimo Bulbul as diversidades conduzem se fazem 
presenças e constroem as relações entre corporeidades, estéticas, histórias e ensino, utilizaremos o conceito de produção de presença para entender como que os 
licenciandos-espectadores podem ver e construir suas próprias imagens. 
Um dos principais téoricos contemporâneos a problematizar a ideia de produção de presença é 
Hans Ulrich Gumbrecht. O pensador alemão considera que através da presença é o que possibilita os sujeitos trazerem para si próprios a materialidade da comunicação 
que se efetiva em todas as ações por produções que não devem ser considerados uma eventividade, mas uma condição humana.  Assim, queremos compreender por 
meio da participação dos estudantes das licenciaturas como as presenças corpóreas, estéticas, históricas e pedagógicas em contato com a cinematografia de Zózimo 
Bulbul se desenvolvem a partir de suas falas e da produção de imagens.


		
d) Promoção do debate e a compreensão de múltiplas identidades institucionais

	De 
acordo com as orientações de Canen e Ivenicki (2016, p. 46), que é “preciso compreender as identidades institucionais do campo estudado e que informam a construção 
da realidade”. A principal ideia é potencializar a (re)construção de novas realidades que rompam com os “discursos homogeneizadores” (CANEN e IVENICKI, 2016, p. 46). 
Nessa perspectiva, os autores também orientam para pesquisas em que os participantes são ao mesmo tempo pesquisadores “de modo a articular a visão multicultural 
com o entorno específico em que circula o professor-pesquisador” (CANEN e IVENICKI, 2016, p. 48). Dessa forma, os alunos serão incentivados a produzirem os seus 
próprios filmes em que se evidencie a população negra em novos posicionamentos que rompam com os estereótipos como o Minuto Lumière.
	 Algumas das práticas 
cinematográficas que utilizaremos serão aquelas que se referem ao Minuto Lumière, que trata de uma prática pedagógica inspirada nas primeiras experiências dos 
criadores do cinematógrafo, os irmãos franceses Louis e Auguste Lumière. No início, com quadros que duravam em torno de 56 segundos.
A produção de filmes na 
perspectiva do Minuto Lumiére dialoga com a proposta desta pesquisa que busca a produção de novos conhecimentos, já que, ao trazer para a formação docente novas 
imagens acerca das questões referentes às corporeidades, histórias e didáticas das populações afro-brasileiras, estaremos exercitando novas maneiras de ver e presenciar 
o mundo.
Em consonância com a análise dos minutos lumières produzidos, propomos a ampliação dos olhares dos licenciandos-espectadores através das possibilidades 
da videoarte.  De acordo com Greice Cohn , a videoarte é uma experiência que permite  aos espectadores estabelecerem uma relação profunda entre a arte e a 
sociedade.  A vídeoarte pode ser produzida de diferentes formas como junção de coisas para alterar o sentido das próprias coisas (COHN, 2016). Em nosso caso, interessa-
nos compreender como as junções dos minutos lumiéres produzidos pelos licenciandos e outras imagens que venham a ser gravadas durante a pesquisa podem suscitar 
novos conhecimentos referentes às formas de ver e enunciar os negros e as negras. 

RESULTADOS ESPERADOS
	Esperamos que essa relação entre exibição dos filmes 
de 	Zózimo Bulbul com s a produção de novos conhecimentos por meio dos exercícios cinematográficos incentivarão os licenciandos a produzirem materiais imagéticos 
que contribuam para uma formação docente comprometida com questões étnico-raciais nas futuras práticas docentes tanto na Educação Infantil quanto nas Séries 
Iniciais.

Viabilidade técnica e econômica

Esta pesquisa não gera ônus à instituição, pois para as exibições necessitarão de projetor e do notebook que pertence ao 
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Cronograma:
FEVEREIRO/2019	Estudo bibliográfico sobre as temáticas referentes ao Cinema Negro de Zózimo Bulbul / Convite aos alunos do Curso de Pedagogia para participação às 
exibições do Cineclube 
Envio do Relatório Mensal de Atividades de Pesquisa.
MARÇO/ 2019	Exi

pesquisador. Quanto as produções fílmicas que serão desenvolvidas com os licenciandos, essas serão produzidas por meio dos aparelhos móveis.
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PESQUISADOR(A): Gilselene Garcia Guimaraes
Plano de trabalho vinculado ao curso: Pedagogia

@: 15gilselene@gmail.com

PROJETO: A proposta do método Design Thinking no Ensino Superior: uma experiência interdisciplinar de inovação na complexidade do ensino e 
aprendizagem em disciplinas da área de Exatas

Cronograma:
1) Levantamento Bibliográfico	Fevereiro 2019  a  Abril 2019
2)  Aplicação do 1º questionário do tipo aberto aos discentes	Fevereiro 2019  a  Abril 2019
3)  Aplicação da 
técnica do Brainstorming	Março 2019  a Abril 2019
4)  Observação participante durante 

Descrição do Plano de Trabalho
O cenário que hoje vislumbramos no sistema educacional brasileiro continua revelando que faz-se necessário e urgente ações inovadoras que dê conta de reestruturar 
processos fundamentais acerca do ensino e aprendizagem. Mudar paradigmas com disposição de inovar e construir ações criativas pode ser uma alternativa no que se 
refere ao comprometimento com o processo entre ensinar e aprender.
	O desenfreado crescimento tecnológico, disponibilizando à todos uma enorme quantidade de 
informação, desafia constantemente a presença e o “conhecimento” do professor. 
Nos ambientes acadêmicos, a nova geração ainda é confrontada com discursos 
conservadores na conduta de um processo de ensino que vislumbra apenas o modelo clássico e tradicional, restringindo a evolução do ensinar e aprender a uma 
repetição de ideias.
	Pensar no atual contexto que atuam as instituições do ensino superior permite profundas reflexões acerca dos níveis de competências e habilidades 
dos docentes em saber lidar com as complexas exigências sociais assim como com os avanços do conhecimento científico e os desafios da empregabilidade. Nesse 
sentido, vale ressaltar o conceito de aprendizagem ativa que muda o foco do processo de ensino: do docente para o discente.
	Nesse sentido, incorporar práticas 
criativas no processo de aprendizagem pode resultar em ganhos no desenvolvimento cognitivo despertando a percepção para confrontar problemas reais da sociedade 
balanceando o atendimento do desejo, da praticidade e da viabilidade na solução do problema.
	A proposta da abordagem do Design Thinking no Ensino Superior quer 
romper com paradigmas do mundo acadêmico provocando oportunidades competitivas resultando inovações constantes. 
Conforme o diretor executivo Tim Brown, 
CEO(Chief Executive Officer) da empresa internacional de designer e consultoria em inovação (IDEO), fundada desde 1991 na Califórnia, a estratégia do design thinking 
pode ajudar a encontrar soluções para uma grande variedade de desafios uma vez que tem o seu foco na ação colaborativa centrada nas ações do homem. Trata-se de 
uma prática de colaboração multidisciplinar e interativa com criação de estratégias inovadoras, valorizando necessidades, sonhos e comportamentos, dando voz aos 
sujeitos.
São inúmeros os autores que conceituam o termo design thinking de modo que a literatura apresenta formas diferenciadas de abordar e interpretar o tema 
(STUBER,2012; HASSI; LAACKSO, 2011). Vale ressaltar que na reflexão deste projeto serão consideradas as definições abordadas por Browm(2008), Cooper, Junginger e 
Lockwood(2009), Plattner, Meinel, Leifer(2012), bem como a perspectiva utilizada pela empresa IDEO(2013). 
Para Brown (2010) a ideia do design thinking oferece 
caminhos que podem modificar a maneira de desenvolver serviços, processos e experiências. E desse modo, passou a ser sinônimo de formas de pensar as ações criativas. 
De maneira geral se beneficia da capacidade que as pessoas tem em resolver problemas no seu cotidiano. Sendo assim não se trata, simplesmente de uma proposta 
centrada no ser humano mas uma estratégia profundamente humana pela própria natureza. 
Trazendo uma aproximação da aplicação do design thinking com a 
educação vale ressaltar a valorização do potencial criativo de cada indivíduo na tarefa de resolução de problemas complexos por meio de atividades colaborativas e 
experimentais, priorizando a auto estima assim como a importância de desafiar-se no contexto grupal.   
A finalidade primordial desta abordagem no contexto acadêmico 
é criar oportunidades de análise e resolução de questões que sejam resignificadas conforme a realidade de cada um dos discentes, propondo, desse modo, uma aquisição 
e um exercício contínuo de diversas competências tais como a análise crítica da criatividade, um reconhecimento da intuição, uma colaboração coletiva, o domínio de 
linguagens diversificadas, entre outros. A interdisciplinaridade e o trabalho colaborativo norteiam o desenvolvimento e a construção dos protótipos que serão utilizados 
na solução. 
Esta visão interdisciplinar e colaborativa do Desing Thinking pode apresentar pontos positivos e negativos. Como ponto positivo, a abordagem do Design 
Thinking auxilia no processo de percepção crítica diante de situações complexas e outros pontos que serão amplamente discutidos no desenvolvimento deste projeto. 
Como ponto negativo a abordagem cria possibilidades de interpretações muito diversificadas e, muitas vezes, inviável de se realizar como uma solução ao problema 
identificado. Nesse sentido é preciso um cuidado especial na compreensão e no entendimento da apropriação de temas tais como, o uso do termo inovação ou, como 
acontece o processo de aquisição do conhecimento ou, de que modo se pode fazer a conexão entre esses conhecimentos, ou ainda, como motivar o pensamento para o 
processo criativo e inovador, e tantos outros que surgirão conforme o contexto empregado.
A proposta deste projeto surge na busca por respostas aos anseios da 
comunidade acadêmica no que diz respeito ao nível de qualidade do aprendizado assim como as formas de questionar nosso próprio entendimento acerca da concepção 
de um processo de ensino e aprendizagem e entender os limites e vantagens da aplicação do design thinking dentro de um contexto de educação superior. Propõe, ainda, 
sair da “zona de conforto” na intenção de, junto aos discentes, construir uma mudança com responsabilidade compartilhada na construção do processo de ensino e 
aprendizagem.
Nesse contexto, este projeto quer inquirir, junto aos discentes do curso de Engenharia e Sistema de Informação, desta universidade no campus Cabo 
Frio/RJ, quais novas estratégias atenderiam à demanda de minimizar os conflitos gerados pela complexidade na aprendizagem dos conteúdos que atendem às disciplinas 
da área de Exatas. 
A abordagem Design Thinking é um processo contínuo de melhorias que não se define com um final. As necessidades e os problemas são sanados e 
renovados. Consequentemente, as soluções também podem ser renovadas e redefinidas conforme o contexto envolvido no momento da análise.
O principal objetivo 
desta proposta é compreender como a abordagem do Design Thinking pode auxiliar o discente no desafio da compreensão de conceitos complexos valorizando uma 
aprendizagem autônoma e criativa. 
Neste contexto se faz importante alguns desdobramentos, tais como incentivar o discente no desenvolvimento de práticas criativas 
que priorizem o aprendizado das disciplinas da área de Exatas; identificar as principais dificuldades do discente no seu processo de aprendizagem autônoma; verificar a 
importância do desenvolvimento dos cálculos na área de Exatas e outras disciplinas afins, para a compreensão de conceitos e novas ideias; e, promover ações inovadoras 
que estimule e provoque o processo de reflexão e abstração sustentando o modo de pensar criativo e favorecendo a tomada de decisão. Particularmente, busca-se 
montar um projeto multidisciplinar priorizando um aprendizado personalizado conforme a demanda do discente, por tópicos e por interesses pessoais.
O principal foco 
do uso desta abordagem metodológica se concentra na capacidade de saber ouvir o outro. Ele será o protagonista da solução a ser implementada definindo o real 
ambiente de pesquisa. No caso desse projeto, temos os discentes dos cursos de Engenharia (Civil, Produção e Petróleo) e do curso de Sistema de Informações que 
representam parte de significativa relevância neste estudo e que irão determinar as ferramentas que serão utilizadas. Conforme os objetivos deste projeto este estudo 
tem caráter descritivo e exploratório, mas quanto a sua forma de abordagem será do tipo qualitativo.
	Para realizar estas etapas algumas técnicas serão utilizadas neste 
processo, tais como: a observação, o brainstorming, a colheita gráfica com o desenho esquemático no papel e o questionário aberto, e deverá balancear, junto aos 
discentes, o atendimento do desejo, da praticidade e da viabilidade pode ser a grande e melhor estratégia utilizada no procedimento de ensino e aprendizagem.
A 
primeira etapa, da observação, acompanhará todas as outras etapas e terá a função de indicar futuros insights (percepções) significativos que darão sentido aos fatos. 
Para Ludke e André (1986), a observação tem um papel muito importante num trabalho de natureza investigativa, e é utilizada como uma técnica de complementaridade 
com outras permitindo um contacto pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado. Uma das grandes vantagens de sua execução está no acesso rápido 
aos dados de situações habituais e a captação de palavras que podem esclarecer o comportamento dos observados.
	A segunda etapa se realizará com o brainstorming 
organizado em equipes na intenção de inovar com ideias criativas representadas por palavras que dará origem a um grande painel coletivo. Conforme o 
IDEO(2013,p.50),“o brainstorming encoraja a pensar de forma expansiva e sem amarras”.

A terceira etapa irá abordar a atividade do desenho esquemático no papel, 
utilizando a combinação de palavras ou frases com desenhos ou esquemas, usufruindo de cores e formas variadas. Trata de uma forma simples e eficiente de prototipar 
ideias criativas. É um momento que prioriza o desprendimento dos integrantes e que tem a sua ação no foco do entendimento da necessidade para atingir a solução e 
não na maneira utilizada para realizar a solução.
	Por fim, a quarta etapa prioriza a aplicação do questionário do tipo aberto, livre e individual na intenção de que cada 
membro possa defender e argumentar suas ideias e/ou propostas para solução do problema inicial. Esta estratégia fará  uso de questões de resposta aberta 
proporcionando maior profundidade assim como maior liberdade de resposta, podendo esta ser redigida pelo próprio entrevistado usando linguagem própria. Uma das 
principais vantagens está na possibilidade de identificar o posicionamento do informante acerca do que será questionado.  Neste contexto vale ressaltar que, 
considerando que o período acadêmico designado para a realização das atividades da pesquisa se estende por dois semestres, nem sempre se consegue manter o mesmo 
grupo de sujeitos/colaboradores para a aplicação de todas as técnicas de coleta de dados. Sendo assim será aplicado um questionário aberto no período de 2019.1 e 
outro no período de 2019.2. Desse modo pretende-se desenvolver um estudo comparativo entre as respostas obtidas pelos dois grupos.
As estratégias apresentadas 
acima tem seu foco em atividades coletivas e prioriza o uso de ferramentas importantes na execução e implantação da solução. Portanto, o principal resultado esperado 
privilegia a proposta do desenvolvimento e execução de um projeto multidisciplinar como produto final, onde o discente possa ter a opção de escolha de tópicos que 
necessita de esclarecimentos capacitando-o a montar o seu próprio percurso de aprendizagem a partir de um “cardápio” de temas pontuais e explicações rápidas.
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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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
Este projeto de pesquisa se propõe a dar continuidade à pesquisa recentemente finalizada, além do representar uma nova proposta, que vem sendo 
desenvolvida a partir de março de 2018, com financiamento FAPERJ (CNE) e CNPq (PQ 1C, 2018-2022) voltada especificamente para questões políticas mais amplas, 
necessidade percebida pelos resultados da pesquisa anterior, bem como pelo acesso a reflexões voltadas para os sentidos da busca emancipatória via Educação – 
entendida para além da escolarização, como direito inalienável dos diferentes sujeitos e grupos sociais (MCCOWAN, 2011, 2015), a ser exercido ao longo da vida (PAIVA, 
2009), por sujeitos individuais e sociais, de diferentes origens e afiliações culturais (GASSE, 2017). Entendendo que “o socialismo é a democracia sem fim” (SANTOS, 
1995), busco perceber condições favoráveis à luta política – que é também epistemológica – por uma sociedade mais livre, justa e igualitária. Efetivamente, a pesquisa 
anterior buscava desinvisibilizar (SANTOS, 2004), por meio do exame das práticas emancipatórias já em curso em diferentes escolas e níveis de ensino, a copresença 
(SANTOS, 2010) de diferentes conhecimentos, culturas e modos de estar no mundo nas escolas e nas políticaspráticas ali desenvolvidas, essas últimas entendidas a partir 
de Alves (2010). 
Para começar, precisamos dizer que não existe, nas pesquisas com os cotidianos (...) a compreensão de que existam “práticas e políticas”, uma vez que 
entendemos que as políticas são práticas, ou seja, são ações de determinados grupos políticos sobre determinadas questões com a finalidade explicitada de mudar algo 
existente em algum campo de expressão humana. Ou seja, vemos as políticas, necessariamente, como práticas coletivas dentro de um campo qualquer no qual há, 
sempre, lutas entre posições diferentes e, mesmo, contrárias. Desta maneira, não vemos como “políticas” somente as ações dos grupos hegemônicos na sociedade, 
embora estes produzam ações que são mais visíveis. Os grupos não hegemônicos, em suas ações, produzem políticas que, muitas vezes, não são visíveis aos que analisam 
“as políticas” porque estes foram formados para enxergar, exclusivamente, o que é hegemônico (p. 1).
É nessa perspectiva que se inscreve esta pesquisa, que, ao 
interrogar e atuar com diferentes cotidianos escolares, buscará perceber neles, discutir e dialogar com seus sujeitos e reflexõesações aquilo que de fato vêm produzindo 
ou não no que diz respeito à emancipação social democrática, especificamente no que se refere ao direito humano à educação e à aprendizagem, e de que modo essa 
compreensão pode contribuir para que nesses cotidianos se possa ampliar o caráter emancipatório de algumas iniciativas ao mesmo tempo em que amadurece a crítica 
capacitando esses sujeitos para reflexõesações mais efetivas. 
Com Certeau (1994), tenho trabalhado com a compreensão de que a vida cotidiana é fonte de 
aprendizagem e de formação identitária, individual e social e, consequentemente, espaço político por excelência. Venho argumentando, com Santos (2003), que a 
democratização dos conhecimentos e das relações entre eles, bem como a das práticas sociais, requer compreender de modo mais complexo e aprofundado aquilo que 
desenvolvem os praticantes da vida cotidiana (CERTEAU, 1994), reconhecendo nesses cotidianos tanto elementos de políticas oficiais como políticaspráticas 
emancipatórias, capazes de contribuir para a emancipação social democratizante, de modo a orientar reflexões e compreensões a respeito das possibilidades de 
formulação de políticaspráticas educacionais estatais e/ou oficiais que favoreçam a emancipação social.
A premissa é a de que não é possível pensar a transformação 
política sem questionar/interrogar os modos como a dominação se legitima e consolida na vida cotidiana dos sujeitos sociais, individuais e coletivos. Para tal, faz-se 
necessário aprofundar estudos no sentido da reflexão em torno da organização epistemológica que dá sustentação à dominação social bem como aos seus “outros”, 
presentes na sociedade e nas práticas sociais cotidianas. No questionamento que fazemos, a reflexão epistemológica exige pensar a constituição histórica das hierarquias 
sociais e aquilo que foi desconsiderado e/ou desqualificado ao longo desse processo. Nesse sentido, a vida cotidiana e a reflexão sobre sua politicidade intrínseca ganham 
importância como espaço de produção e de circulação de conhecimentos relevantes. Entendemos que crenças, valores, conceitos e produções culturais foram gestados 
ao longo de uma história de consumo dos valores dominantes, e também de adaptações e usos (CERTEAU, 1994) singulares que permitiram às classes populares 
subalternizadas recriarem suas próprias culturas bem como a de suas elites (GINZBURG, 2001), entendendo essas operações de incorporação e transformação cultural 
como processos cotidianos de aprendizagem.
Objetivos 
Geral:
Produzir conhecimento acadêmico no campo das políticaspráticas educacionais cotidianas e da 
compreensão ampliada dos processos educativos cotidianos em sua politicidade, de modo a contribuir com o desenvolvimento de novas perspectivas de compreensão 
teórica da questão da Democracia e da Cidadania, no seio da qual se inclui o debate em torno da justiça social e cognitiva e da Ecologia de Saberes, bem como das noções 
de direito humano à educação e direito à aprendizagem, articulados um ao outro como propõe McCowan e em parceria com este colega.
Objetivos específicos: 
a) 
identificar e debater, coletivamente, o cenário contemporâneo da Educação Escolar no Brasil e as políticas oficiais que incidem sobre ele; 
b) aprender com as 
políticaspráticas curriculares oficiais e cotidianas e formular elementos de compreensão das formas como educadores e educandos percebem e atuam em busca de 
emancipação social ou não nos diferentes cotidianos escolares possíveis, nos diálogos que estabelecem com o cenário social e político mais amplo; 
c) desenvolver 
estudos e reflexões a partir de textos de natureza acadêmica em três vertentes: teórico-epistemológica, teórico-política e teórico-metodológica; 
d) potencializar, 
desinvisibilizando-as (SANTOS, 2006), as diferentes experiências de caráter emancipatório observadas ou narradas, difundindo-as academicamente e utilizando-as 
também como elemento de futuros processos de formação em diferentes espaçostempos educativos; 
e) buscar criar a possibilidade político-epistemológico-
metodológica de visibilização do diferente, do inesperado, do subversivo, do novo, do democrático, estabelecendo a validade das pesquisas nos/dos/com os cotidianos 
como engajamento político em favor da democracia e da emancipação social.

Metodologia
Esta pesquisa se desenvolverá na perspectiva da indissociabilidade 
epistemologia-metodologia. Assim, metodologicamente, o trabalho de reflexão em torno das questões políticas e epistemológicas, que nos traz a essas convicções, far-se-
á acompanhar, sempre, de reflexões voltadas aos modos de efetivar as pesquisas empíricas que realizamos, nos levando a contribuir, decisivamente, para a formulação e 
desenvolvimento da metodologia de pesquisa nos/dos/com os cotidianos, fundamentada nas novas epistemologias e com intencionalidade política clara e indissociável 
dos modos de conceber o conhecimento e de produzi-lo. A compreensão de que a luta política envolve o questionamento dos processos sociais de dominação também 
em suas bases epistemológicas exigiu abordar a realidade social cotidiana em sua complexidade, buscando escapar das amarras dos processos analíticos. Incorporando 
elementos de metodologias qualitativas, da pesquisa-ação e da etnografia, todos de certa forma remetendo em questão padrões cientificistas de pesquisa, temos 
buscado definir os modos de pesquisa apropriados aos objetivos de compreensão das realidades cotidianas em sua complexidade constitutiva.
Com base nessas 
premissas metodológicas, e para dar conta dos objetivos do projeto, a pesquisa partirá de dois tipos de atividades: o estudo sistemático de um corpus constituído por 
material advindo dos diferentes espaçostempos de ação e de pesquisa com os quais dialoga, e o aprofundamento teórico das noções centrais ao seu desenvolvimento. 
Assim, trabalharemos com: a) observações e registros de atividades desenvolvidas por docentes envolvidos na pesquisa; b) narrativas docentes obtidas em projetos de 
extensão e de pesquisa, atualmente em andamento; c) estudos de aprofundamento teórico sistemático nas reuniões semanais de estudo realizadas pelo grupo de 
pesquisa com leitura e discussão de textos relevantes para o desenvolvimento do trabalho.
Cabe ressaltar que a escolha das atividades e sujeitos a serem estudadas não 
pretende formar uma amostragem utilizável para validação quantitativa dos resultados da pesquisa. O critério usado será o da exemplaridade possível das experiências e 
narrativas enquanto possibilidade de captura de indícios de investimentos em efetivo exercício do direito à educação e à aprendizagem, formação cidadã, justiça cognitiva 
e social e Ecologia de saberes. 
Viabilidade financeira
Conforme este projeto enuncia em seus diferentes itens, o desenvolvimento desta pesquisa requer a realização de 
viagens de estudo e interlocução com os parceiros, viabilizado pelos financiamentos já obtidos junto a FAPERJ e ao CNPq, o que deverá ser feito em consonância com 
oportunidades de divulgação e discussão dos resultados a serem obtidos ao longo de sua vigência. Do ponto de vista de itens de capital (equipamentos e material 
permanente) e de consumo, não haverá despesas significativas, considerando que a Universidade possui infraestrutura satisfatória disponibilizada a seu corpo docente e 
qualquer detalhe que exija despesa, será cuidado também com os financiamentos já obtidos.
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
O interesse deste trabalho de pesquisa é analisar a assimilação de conceitos sustentáveis, evidenciada na mudança do comportamento cotidiano e na adesão 
a soluções socioambientais pela comunidade discente de graduação. A via escolhida que propicia essa mudança é a educação e o foco recai em: (i) ações responsáveis que 
concorrem para mitigar os danos ambientais, em linha com o compromisso de descarbonização, e (ii) a disposição de despertar novas consciências e/ou disseminar a 
cultura sustentável. 
Três perspectivas se entrelaçam para justificar a proposta desta pesquisa: 
(1)	Educação: iniciativas como o Programa Universidade para Todos 
(ProUni), o Programa de Financiamento Estudantil (Fies), a política de cotas e, sobretudo, os desafios de um país em desenvolvimento, impulsionam o acesso da 
população brasileira às Universidades, cujo auge se deu de 2001 a 2010 (MEC, 2011). Nesta década se observa o aumento do número de matrículas em cursos presenciais 
e à distância - de 3.036.113 para 6.379.299, com maior presença da rede privada que, neste período, cresceu de 68,9% para 74,2% (BARROS, 2015). Em função da 
realidade ambiental, os cursos nesta área também cresceram – há 252 cursos de Engenharia Ambiental no Brasil, majoritariamente concentrados nas instituições privadas 
(66,3%), sendo 50,8% na região Sudeste (MEC; INEP, 2017) -, enquanto o instrumento que avalia o rendimento dos concluintes, Exame Nacional de Desempenho do 
Estudante (ENADE), não observa o efetivo comportamento, evidências práticas do aprendizado em relação às demandas e dilemas da realidade ambiental. 


(2)	Sustentabilidade: A Organização das Nações Unidas (ONU), em 2009, lançou um apelo mundial para mudança de hábitos (PNUMA, 2009) visando a redução das 
emissões de gases de efeito estufa (GEEs), responsáveis pelo aquecimento global e a mudança climática. A neutralidade climática corresponde a não produzir emissões 
líquidas de GEEs, por meio da redução das próprias emissões e de compensações de carbono. Em 2015, na Conferência das Partes (COP) 21, foi firmado o novo acordo 
global visando alterar o consumo centrado em combustíveis fósseis para tecnologias de baixo carbono (GUIMARÃES, 2016, p.6). Em 2016, através das Contribuições 
Nacionalmente Determinadas (NDC, na sigla em inglês), o Brasil formalizou sua adesão à proposta de descarbonização da ONU. Tal compromisso envolve a meta de 
alcançar 45% de participação de fontes renováveis na matriz energética, reduzir em 37% a emissão de GEEs em 2025 e 43% em 2030, em relação aos níveis de 2005 
(MMA, 2018; PEREIRA et al., 2017, p.14). 
(3)	Participação: o êxito da transição para a sustentabilidade depende do posicionamento estratégico dos protagonistas 
decisivos - governos, empresas e sociedades - no interior de uma economia moldada por escolhas, com base na melhor equação custo-benefício (ABRAMOVAY, 2010). Do 
Estado é demandada uma regulamentação capaz de cobrar a gestão integrada da produção (do berço ao túmulo) e a condução de uma gestão pública capaz de alterar os 
padrões de consumo, atuando na dimensão cultural e educacional (ZANETI; SA; ALMEIDA, 2009). Das empresas e da sociedade é esperado o posicionamento para modos 
de vida sustentáveis, afinal, o consumo consciente requer mudanças de hábito e disposição para novas escolhas, onde se inscrevem ações conscientes e responsáveis de 
consumo, locomoção (transporte) e descarte, dentre outras. Considerando que as escolhas são influenciadas pelo conhecimento, é suposto que o perfil mais sóbrio se 
desenvolva a partir desta influência e que, uma vez estabelecido, suscite o desejo de contribuir na expansão da cultura sustentável.  
Colocando a ameaça climática no 
centro da pesquisa e dando aos alunos a oportunidade de refletir e relatar seus comportamentos no cotidiano social, será possível saber se o ensino ambiental no país 
promove mudanças no agir responsável e impulsiona à ação cidadã. 

Objetivos
O projeto pretende observar a influência da educação na mudança de hábitos da 
comunidade discente de cursos relacionados à gestão ambiental e à sustentabilidade. Para tanto, é necessário cumprir os objetivos específicos, respectivamente, situados 
no estudo teórico e prático: (i) construir a base conceitual do modelo da pesquisa, com ênfase no propósito de descarbonização; (ii) pesquisar, em amostra 
representativa, os níveis de influência do conhecimento nas escolhas do cotidiano social. 

Metodologia da pesquisa com indicação das etapas.
A filosofia da pesquisa é 
construtivista, porque considera “a interação entre o racional e o intuitivo na pesquisa e na análise do fenômeno” (RODWELL, 1994, p.124), o que significa dizer que 
envolve a leitura do objetivo e do subjetivo. Nesta concepção, os sujeitos têm uma importância fundamental na construção de novos entendimentos e conhecimentos e o 
significado dos resultados é relevante, sobretudo, para a comunidade interessada. A lógica é indutiva, que partindo de dados específicos permite conclusões mais amplas. 
A abordagem é qualitativa, valorizando a experiência do pesquisador nos processos interpretativos. Admitindo que as palavras são a forma mais comum de dados 
qualitativos, Robson (2011) apresenta como solução o uso de métricas quase-estatísticas na consolidação das informações. Neste sentido, frequências e inter correlações 
são indicadas para determinar a importância relativa de cada opinião, em sintonia com a análise de conteúdo. O enfoque definido para este trabalho é exploratório e 
descritivo. Exploratório, porque os fenômenos estudados são explorados, conceitualmente, e as visões dos sujeitos da amostra são valorizadas. Descritivo, porque são 
feitas associações entre construtos e informações emergentes, que resultam em aprofundamento descritivo da realidade (TRIVIÑOS, 1987). A coleta de dados será 
realizada com amostra intencional, composta por alunos de graduação localizados em diferentes cidades e estados da região Sudeste, demandando a estratégia de 
levantamento, utilizando o recurso da entrevista virtual, por meio de questionário estruturado. A abrangência regional objetiva o delineamento de um perfil mais realista 
do estudante nos Estados onde é maior a oferta de cursos na área ambiental. O horizonte de tempo é transversal porque o fenômeno é investigado em um dado 
momento, o que torna o estudo situacional.
O plano de trabalho compreende as seguintes etapas: (i) submissão do projeto da pesquisa em editais;  (ii) fundamentação 
consistente das três perspectivas - educação, sustentabilidade e participação; (iii) localização dos cursos existentes na região Sudeste, relacionados à gestão ambiental e à 
sustentabilidade; (iv) contato com as IES (e professores) para apresentação da pesquisa e facilitação do acesso aos alunos; (v) concepção do modelo conceitual da 
pesquisa, com base no estudo teórico; (vi) elaboração do questionário no Google Forms, resultando em um endereço de acesso virtual: (vii) envio da pesquisa; (viii) 
tratamento dos dados e discussão dos resultados; (ix) conclusão e revisão sistêmica do artigo; (x) submissão e acompanhamento ativo do artigo; (xi) envio dos resultados 
às IES participantes; (xii) participação no Forum de pesquisa da Unesa. 

Resultados esperados
Há expectativa de que os resultados da intervenção pretendida 
contribuam para elucidar aspectos da mudança comportamental respaldada no conhecimento, esclarecendo a influência do saber na prática sustentável. 

Viabilidade 
técnica e econômica
Para assegurar o aprofundamento teórico necessário, o estudo demanda acesso a bases de dados da CAPES, o que pode ser viabilizado através de 
parceria institucional. A pesquisa, elaborada no Google Forms, que gera um endereço virtual de acesso, será antecedida pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) e dará ao respondente a opção de receber o relatório de resultados. A utilização desta tecnologia depende de recursos próprios já disponíveis.
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PROJETO: O Prouni como objeto de estudo: características epistemológicas e níveis de abstração 

Descrição do Plano de Trabalho
1 Introdução

O campo da política educacional, orginalmente vinculado à Ciência Política, recebe hoje contribuições de diversas disciplinas, importantes para a 
compreensão de seu impacto e das inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade. Seu desenvolvimento mais recente como campo de estudos, no Brasil, 
intensificou-se a partir dos processos de reconfiguração do Estado e de suas relações com a sociedade civil e o mercado,  e, consequentemente, das reformas  
educacionais implementadas na América Latina (PALAMIDESSI; GOROSTIAGA; SUASNÁBAR, 2012). 
De fato, na Região, o campo da política educacional nos diferentes 
países vai-se constituindo lentamente e de forma diversa, de acordo com as circunstâncias locais, mesmo que também se verifiquem similaridades, em diversos aspectos, 
como no que diz respeito, por exemplo, às disciplinas que influenciaram o seu desenvolvimento de uma forma geral. No Brasil, embora a partir do final da década de 1960 
fosse possível encontrar termos como “política educacional” ou  “políticas educacionais” em títulos de dissertações e teses, segundo Mainardes e Gandin (2013), até 
meados da década de 1970 estas pesquisas enquadravam-se nos estudos de Administração da Educação, Planejamento e Educação Comparada. 
É nas duas ultimas 
décadas, contudo, que o campo apresenta significativa expansão, que passa a ocorrer juntamente com a consolidação do sistema de investigação e de pós-graduação, 
que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento da ciência e produção científica brasileira (BITTAR; MOROSINI; BITTAR, 2012). Quanto à qualidade dessa 
produção, é possível notar que, a partir do final dos anos 1990, diversos autores desenvolveram meta-pesquisas que tomaram diferentes períodos dessa produção como 
objeto, assinalando suas principais temáticas, bem como suas fragilidades teóricas e metodológicas, dentre as quais, dispersão,  superficialidade, falta de interlocução 
com a literatura internacional, hiato entre as pesquisas macro e as micro  e ainda o descritivismo e o ecletismo. 
De um apanhado geral sobre essa produção emergem 
várias questões as quais sempre nos levam de volta aos temas do rigor e da relevância da pesquisa, já tantas vezes assinalados em estudos relacionados ao mais amplo 
campo da pesquisa em educação e  também do campo da pesquisa em política educacional, objeto da investigação em tela 
O Prouni, instituído pela Lei nº 11.096, de 13 
de janeiro de 2005, desde o seu lançamento tem provocado reações extremadas, que variam da crítica mais severa, sob o argumento de que promove uma 
pseudodemocratização e encobre o favorecimento às Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, à enfática defesa dessa política, por possibilitar o acesso de 
estudantes desfavorecidos à Educação Superior. A instituição do Prouni constitui uma resposta a uma dupla demanda que o Estado brasileiro tem recebido com relação à 
Educação Superior: a ampliação do acesso e a reparação de desigualdades sócio historicamente construídas e mantidas. Por outro lado, quase contraditoriamente, esta 
política se coloca no âmago dos problemas relativos à relação entre público e privado da educação nacional. 
Ao lado das críticas já mencionadas, a partir de 2007, esse 
programa passa, também, a ser objeto de pesquisas de dissertações de mestrado e teses de doutorado, defendidas não apenas na área da educação, mas em muitas 
outras como administração, direito, sociologia, e serviço social, produzidas tanto em instituições públicas quanto privadas, abrindo, assim, um campo propício para a 
realização de meta-pesquisas que contribuam para a  consolidação dos estudos sobre políticas voltadas para a Educação Superior e mais especificamente sobre o Prouni. 
É com base neste sucinto panorama que se insere a presente proposta de uma meta-pesquisa que analisará a produção  em teses e dissertações sobre o Programa 
Universidade para Todos (Prouni) defendidas no período de 2007 a 2017. 
Para nortear a investigação, algumas questões foram elaboradas: (a) o que buscaram mostrar, 
essencialmente, os autores das pesquisas sobre o Prouni tratadas nestes trabalhos? (b) é possível identificar suas perspectivas e posicionamentos epistemológicos? (c) 
que referenciais teóricos são utilizados pelos diferentes autores para dar suporte às suas teses e/ou hipóteses de trabalho? (d) de que tipo de procedimentos lançaram 
mão para avaliar suas hipóteses ou responder suas indagações? (e) como relacionam as hipóteses, ou perguntas de pesquisa, com as evidências colhidas nesses textos? (f) 
apresentam, no conjunto, conhecimento relevante e original que tenham contribuído ou possam contribuir de alguma forma para consolidar, ajustar ou mesmo corrigir 
os rumos deste Programa?

2- Objetivo geral: 

A pesquisa visa dar continuidade a estudos anteriores sobre o Programa Universidade para Todos (Prouni), iniciados em 
2010  com a pesquisa “Trajetória dos Bolsistas do Prouni em Cursos de Pedagogia do Rio de Janeiro”, financiada pela FAPERJ,  cujos resultados foram apresentados em 
eventos nacionais e internacionais (ANPAE e  Endipe, em São Paulo, Elmecs, na Argentina), publicados em capítulos em livros  (2015 e 2016) e em um artigo, publicado 
em 2016. Com base nos dados disponíveis, levantados em pesquisas anteriores e ainda não tratados, e em prosseguimento à investigação de pós-doutorado, 
supervisionada pelo professor Jefferson Mainardes, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), do Paraná  e com finalização prevista para dezembro deste ano, 
proponho, nos termos do Edital do Programa Pesquisa Produtividade de 2019, ampliar os estudos anteriores já realizados sobre o Programa, por meio da sistematização e 
problematização do conhecimento produzido sobre o Prouni, a partir da análise de teses e dissertações produzidas sobre este programa em programas de pós-graduação 
brasileiros no período de 2007 a 2017. 

3 Objetivos Específicos 
3.1. Mapear quantitativa e qualitativamente  os estudos que focalizam o Prouni no período assinalado; 


3.2  Identificar as temáticas, a perspectiva epistemológica e os fundamentos teóricos assumidos pelos autores das teses;
3.3 Analisar a coerência interna dos trabalhos no 
tocante aos pressupostos
assumidos por seus autores e evidências apresentadas para sustentá-los;
3.4 Elaborar síntese teórica à luz de uma discussão sobre 
democratização, trajetórias e inclusão a partir da análise realizada. 
 
4-Fundamentos e Procedimentos metodológicos 

Nossa proposta priorizará a análise das 
múltiplas dimensões das pesquisas já mencionadas, com base no Enfoque das Epistemologias da Pesquisa em Política Educacional (EEPE), e ainda na contribuição de 
Mainardes e Tello sobre os diferentes níveis de abstração que compõem um processo de investigação. O esquema básico do EEPE é composto por três componentes 
analíticos: a perspectiva epistemológica, o posicionamento epistemológico e o enfoque epistemetodológico. A perspectiva epistemológica é definida como a cosmovisão 
do investigador e consiste nas estruturas conceituais a partir das quais este vê o mundo, lê e constrói a realidade. Como exemplos de perspectivas epistemológicas podem-
se citar “[…] el marxismo, neo-marxismo, estructuralismo, pos-estructuralismo, existencialismo, humanismo, positivismo y pluralismo.” (TELLO, 2012, p. 57). O segundo 
componente, o posicionamento epistemológico situa-se entre os grandes quadros teóricos do campo, a partir dos quais a investigação pode se realizar, e guarda estreita 
relação com seu conteúdo empírico. É o momento em que se concretiza como posicionamento ético-político do pesquisador. Alguns exemplos de posicionamentos são o 
neo-institucionalismo, o posicionamento jurídico-legal, o da complexidade, o crítico e o neoliberal, entre outros. Finalmente, vinculado ao modo de construção 
metodológica,  o enfoque epistemetodológico, que  se preocupa com a consistência metodológica da pesquisa e que deve guardar coerência com a perspectiva e o 
posicionamento epistemológicos (TELLO, 2012; TELLO E MAINARDES, 2015). 
A pesquisa seguirá os seguintes procedimentos: (a) recorte temporal e temático de análise e 
seleção dos respectivos textos a serem analisados; (b) registro dos dados necessários à análise; (c) leitura sistemática a partir de um esquema analítico que inclui itens que 
vão da classificação do tipo de texto e de pesquisa aos tipos de abordagem e respectivos níveis de abstração e, finalmente, a análise e interpretação dos dados que 
contará também com elementos da Cartografia Social (CS), de Paulston, que, ao conjugar epistemologia e metodologia e possibilitará um mapeamento dos subtemas 
contidos nas teses sobre o Prouni, bem como uma interpretação dos diálogos intertextuais identificados. 
5 Etapas da Pesquisa 
5.1 Aprofundamento dos estudos 
teóricos sobre perspectivas epistemológicas e posicionamentos correspondentes, bem como de outras temáticas relevantes para o desenvolvimento da pesquisa, 
incluindo os seguintes temas, os quais aparecem subjacentemente nos trabalhos de teses e dissertações já examinados na pesquisa de pós-doutorado: democratização, 
inclusão e trajetórias. 
5.2 Atualização dos arquivo referentes aos trabalhos de grau sobre o Prouni incluindo as demais áreas ainda não tratadas em pesquisas anteriores, 
as quais limitaram-se à área da Educação. 
5.4 Leitura sistemática do material e concomitante organização dos dados relacionados às questões de pesquisa elencadas na 
seção 2;
5.5 Análise e interpretação dos dados;
5.6 Síntese e Elaboração do relatório. 

6 Resultados Esperados 
1-Escritura de um livro, para submissão à FAPERJ 
(Subsídio-APQ3), que apresente o resultado da pesquisa;
2- Elaboração de bibliografia temática sobre o assunto para publicação no portal Researchgate e biblioteca 
temática da Red Latinoamericana de Estudios Teóricos y Epistemológicos em Pesquisa Educativa (ReLePe);
3-Apresentação da pesquisa em eventos;
4-Publicação de 
artigos em revistas qualificadas;
5- Apresentação dos resultados em eventos internos da Universidade Estácio de Sá. 
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PROJETO: Como as mídias digitais podem contribuir para a comunicação de mudanças climáticas: um estudo exploratório

Cronograma:
Etapa 1 – 2/2019 a 5/2019 – Levantamento e leitura sistematizada da bibliografia básica e especializada, documentos acerca do objeto, estudo de casos. Reunião de 
material, especialmente bibliográfico, para realização do primeiro momento da pesquisa e form

Descrição do Plano de Trabalho
O planeta vem apresentando o resultado das mudanças climáticas causadas pelo efeito estufa, como o surgimento de ciclones e tornados em áreas onde antes eram 
raros, aumento de regiões com processos de desertificação, elevação da temperatura global, derretimento de geleiras gerando perda de áreas costeiras, entre uma 
variedade de outros problemas. Estas mudanças geram consequências que vão além de alterações climáticas e desastres relacionados, pois causam desequilíbrio 
ambiental, produzindo extinção de espécies de flora e fauna, surgimento de novos patógenos e doenças, escassez de água e diminuição da disponibilidade de alimentos. 
De acordo com o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC:2007), a emissão de gases do efeito estufa está diretamente relacionada com o 
aumento da temperatura do planeta, e a ação humana tem 95% de chance de ser a maior responsável. Apesar disso, as pessoas tendem a atribuir a culpa do efeito estufa 
às indústrias, relevando a culpabilidade de suas próprias ações. No Brasil, a falta de conscientização e de conhecimento da população sobre o tema se apresenta, também, 
através do total desconhecimento das pessoas sobre o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA), instituído em 10 de maio de 2016 no País. Diante deste 
cenário, o papel das mídias em informar sobre as mudanças do clima que já estão ocorrendo, e o quanto isso pode se agravar, se torna fundamental, além de exercer a 
função social de mobilizar a população para se engajar em ações e atitudes sustentáveis, conscientizando-a das políticas públicas existentes e da importância de suas 
ações cotidianas. 
Neste sentido, as ditas “novas mídias digitais” tem um papel central, pois possuem a característica de serem integradas e interativas, sendo 
consideradas, por muitos autores, como uma ferramenta capaz de promover a verdadeira democracia, pois trata-se de uma forma altamente igualitária para divulgação 
de informação, tendo em vista que a quantidade de pessoas com conexão à Internet aumenta, no mundo todo, a cada ano, o que leva informação gratuita e de fácil 
acesso a bilhões de pessoas. Estas mídias têm mostrado sua força inclusive na política, mudando rumos de campanhas eleitorais, como visto recentemente nos EUA e no 
Brasil. Com isso, observa-se a relevância do papel que as mídias sociais podem desempenhar na divulgação de informações e no engajamento da população com atitudes 
referentes às mudanças climáticas. Assim, o objetivo central deste estudo é o de demonstrar a importância da comunicação das mudanças climáticas para a sociedade 
por meio de mídias sociais. 
Entende-se que a pesquisa de percepção realizada com 800 estudantes neste programa em 2018 aponta um crescente interesse da 
sociedade pelo tema, e ao mesmo tempo, paradoxalmente, uma comprovada falta de conhecimento das ações que podem ser realizadas para minimizar o problema na 
esfera pessoal e, principalmente, um completo desconhecimento das políticas públicas existentes no âmbito da adaptação à mudança climática. 
Espera-se poder através 
desta nova pesquisa dar continuidade ao tema que ainda é pouquíssimo explorado no Brasil, e pesquisar a eficácia de ações comunicacionais capazes de transpor o 
abismo entre o conhecimento, a legislação e as práticas de sucesso em comunicação de adaptação à mudança do clima. 

A viabilidade econômica financeira para 
realização da pesquisa está contida dentro deste subsídio. Entretanto, persistiremos na busca de fomento para participação em congressos internacionais e para 
realização de atividades correlacionadas (como por exemplo a criação de uma plataforma com gerenciamento de conteúdo diário de forma experimental para verificar 
alcance das comunicações e envolvimento), caso haja fomento externo, poderá ser realizada.

Este projeto de pesquisa tem como base a pesquisa bibliográfica de 
caráter exploratório. Uma pesquisa bibliográfica pode ser definida como “um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, por 
serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema” (LAKATOS; MARCONI, 1996, p. 23-24). Segundo Gil, estas pesquisas têm como objetivo 
principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais 
variados aspectos relativos ao fato estudado. (GIL, 2002, p. 41).
 Os conceitos a serem abordados no presente projeto de pesquisa, oriundos da Comunicação Social, da 
Ciência do Ambiente e em especial o tema da Mudança Climática e seus impactos serão a base da etapa inicial da pesquisa e serão estruturados sistematicamente a partir 
da pesquisa bibliográfica exploratória preliminar. Caso aconteça uma mudança no planejamento e no estilo de trabalho a ser realizado, a metodologia será redigida 
novamente em relatório, de modo a contemplar a(s) nova(s) metodologia. 
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PROJETO: O lugar da História da África medieval nos livros didáticos brasileiros

Cronograma:
Fevereiro/2019 a Abril/2019 - Pesquisa bibliográfica e leitura do material pesquisado
Maio/2019 a Julho/2019 - Análise das fontes primárias e do material bibliográfico 
para a produção do primeiro artigo e palestra.
Agosto/2019 a Outubro/2019 - Análise das

Descrição do Plano de Trabalho
1 - Introdução
	
	A lei federal número 10.639, proposta em 2003, tornou obrigatório o ensino da História da África, numa clara tentativa de criar, entre os cidadãos 
brasileiros, uma consciência mais fundamentada acerca da herança cultural africana que, juntamente com a indígena e a europeia, forjaram a identidade nacional 
brasileira.
	A consolidação desta lei ficou a cargo do Ministério da Educação e Cultura que fez inserir esta normativa nos dispositivos orgânicos da política pública 
educacional. Portanto, os livros didáticos, que têm a obrigatoriedade de aliar-se às diretizes educacionais nacionais, tiveram que inserir os conteúdos referentes à História 
da África em seu corpo textual.
	Logo uma questão se levantou: que história da África constaria nos livros didáticos já que esta história ainda não havia sido escrita nem 
pelos africanos e minimamente pensada pelos historiadores mundiais que, quando o fizeram, estiveram influenciados por um olhar eurocêntrico?
	Sem acesso a uma 
bibliografia específica e tendo a responsabilidade de construir um texto didático sobre um tema pouco explorado, os autores dos livros didáticos se viram, no início dos 
anos 2000 e até hoje, diante de um grande desafio. Tal desafio se torna ainda maior quando o assunto recai sobre o conteúdo da História da África na Antiguidade e na 
Idade Média, pouquíssimo estudado pelos historiadores que centram suas pesquisas nestas áreas temporais.
	Este projeto tem por objetivo, então, refletir sobre como 
algumas obras didáticas, participantes do Programa Nacional do Livro Didático (2015) para o ensino fundamental apresentam os conteúdos referentes à história da África 
antiga e medieval. Foram selecionados os seguintes títulos didáticos: Estudar História. Das origens do homem à era digital (2015) de Patrícia Braik (2015), Projeto 
Mosaico. História (2015) de Cláudio e José Bruno Vicentino, Historiar (2015) de Gilberto Cotrim e Jaime Rodrigues e História nos dias de hoje (2015) de Flávio de Campos, 
Regina Claro e Miriam Dolhnikoff.
	Os livros didáticos são instrumentos fundamentais para o ensino de História nas salas de aula brasileiras. 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 aprofundadamente sobre as 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 demandandas 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.
	Os livros didáticos não se resumem a uma simples compilação de conhecimentos a serem transmitidos aos alunos em sala de aula, já que apresentam quatro 
funções básicas: a referencial, a instrumental, ideológica-cultural e a documental. 
	A função referencial refere-se ao fato de que o livro didático encontra-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 estratégias pedagógicas que facilitam a memorização, a apropriação de métodos de análise ou de resolução de problemas e outras estratégias que 
facilitam a aquisição do conhecimento por parte dos discentes.
	A função mais antiga desempenhada pelos livros didáticos é a ideológica-culturalque 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 aos 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 orientar a análise crítica dos livros didáticos elencados, serão utilizadas duas obras historiográficas como base condutiva referente aos conteúdos de 
História da África que deveriam constar, minimamente, nos livros didáticos. 
	A primeira iniciativa de construção de uma história da África foi a História Geral da África, 
editada pela UNESCO. Esta obra foi editada pela primeira vez na década de 1980,  lançada no Brasil, pela primeira vez, no início dos anos 2000. Composta por oito 
volumes bastante consistentes, é praticamente o único manual em língua portuguesa sendo, portanto, uma referência fundamental para o estudo da história africana. 
Aos seus leitores esta obra oferece um panorama da história da África desde a Antiguidade até os dias atuais, sob a perspectiva de uma multiplicidade de autores 
selecionados fundamentalmente por seus méritos acadêmicos, para participar desta obra coletiva. 
	A autoria desta obra é um ponto muito significativo a ser pensado, 
pois o seu diferencial consiste basicamente na pluralidade e pela origem africana dos autores que a compuseram, já que ela é resultado de um projeto desenvolvido pela 
UNESCO que reuniu uma maioria de autores africanos e uma minoria de autores de outros continentes. Tais autores tiveram diante de si o desafio de construir uma 
História da África muito mais próxima ao referencial cultural africano, rompendo, assim, com uma perspectiva etnocêntrica que atribui valor do estudo da história 
africana somente a partir do processo de colonização.
	Ciente das dificuldades de conseguir construir a história de um continente onde a linguagem escrita não foi 
largamente utilizada durante a maior parte do processo histórico, os autores recorreram às fontes escritas possíveis de serem detectadas, bem como ao material 
arqueológico e à tradição oral. Seguindo os passos de uma historiografia que alargou consideravelmente a concepção de fonte histórica, os múltiplos e corajosos autores 
destes volumes, primaram pelo uso de diversos métodos de análise inspirados na prática da  interdisciplinaridade.
	O resultado deste esforço foi uma obra seminal e 
interessante para a compreensão da história do continente africano que se mostra eclético na sua configuração política, econômica, social e cultural e que não foi 
marcado pelo isolamento do qual saiu somente com a chegada dos europeus, mas que, ao inverso disto, esteve por vezes no centro do processo histórico antigo e 
medieval.
	Esta obra, portanto, suscita um questionamento muito efetivo: será possível construir uma história da África ou a África é um espaço geográfico onde 
diversos processos históricos se dão sobretudo na conexão da variedade de povos e culturas que habitaram este continente desde a Antiguidade?
	A segunda obra 
citada aqui como fundamental para o desenvolvimento deste projeto é História da África, de José Rivair de Macedo, publicada em 2013. Esta obra tem um caráter 
declaradamente didático, sendo destinada sobretudo a alunos e professores interessados em ter acesso a informações historiograficamente relevantes acerca da história 
africana. 
	Trata-se de uma obra também fundamental para o público brasileiro já que seu autor atua como professor de História da África na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, possuindo vasta produção nesta temática. Evitando a construção cronológica do texto histórico, Macedo optou por utilizar uma elaboração espacial na 
exposição do conteúdo, disposto da seguinte forma: os povos da Núbia e do Índico, o eixo transaariano e o mundo atlântico. Acoplado a esta organização geográfica, o 
autor apresenta um capítulo inicial onde trata da Pré-História africana, dois capítulos temáticos em que se dedica a análise do tráfico de escravos e a condição colonial. No 
capítulo final, o autor aborda os processos de descolonização e a sua relação com o tempo presente. 
	
2 - Objetivos

a) Identificar a forma como as orientações 
estabelecidas na lei federal número 10.639, que estabelece o ensino de História da África, tem sido incorporada aos livros didáticos selecionados para a pesquisa. 
b) 
Identificar os conteúdos e as influências historiográficas e pedagógicas referentes à História da África medieval presente nos livros didáticos participantes do Programa 
Nacional do Livro Didático.

3 - Metodologia da pesquisa com indicação das etapas

	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 obra 
A Ordem do discurso (1970), todo o discurso traz em si categorias de poder, constituidas a partir da construção de um conhecimento que visa resguardar determinados 
princípios e valores próprios de um grupo social e intelectual.
	A concepção foucaultiana permitirá que sejam analiadas 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.
	O 
uso do método comparativo permitirá a promoção da 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, permitirá a ruptura com uma visão eurocêntrica, já 
contestada no meio acadêmico, e a construção de uma visão global da História, superando uma perspectiva nacionalistra do processo histórico e adotando modalidades 
historiográficas mais globalizadoras, como informa José Barros, em seu livro História Comparada (2014).
	
4 - Resultados esperados
	Pretende-se, com a realização da 
análise crítica do material didático selecionado, avaliar a existência ou não de uma interlocução efetiva entre a produção acadêmica e o material didático produzido no 
Brasil, de forma a contribuir para a sua reformulação.
	Espera-se que as análises empreendidas favoreçam a construção de um entendimento acerca das nuances político-
ideológicas que influenciaram na elaboração da noção de Oriente muçulmano na cultura escolar brasileira, favorecendo a sua transformação. 

5 - Viabilidade técnica e 
econômica

	O projeto demonstra a sua viabilidade pois a pesquisadora já possui os títulos didáticos indicados como fontes de pesquisa, bem como boa parte da 
bibliografia sobre a temática proposta. Além disso, também atua em turmas do ensino fundamental, na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, onde o 
material didático é utilizado.
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PROJETO: Nova sociabilidade violenta: uma proposta de interpretação da violência urbana brasileira contemporânea

Cronograma:
1º. Semestre: Fev a Jul/2019
	-Análise do material de campo, resultado de trabalho etnográfico já realizado;
	-Acompanhamento diário de notícias que apontem para o 
processo de militarização do cotidiano, da experiência urbana e da experiência política;
	-

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução

	Desde 2011, construí uma trajetória de pesquisa nas ciências sociais analisando operação de Garantia de Lei e da Ordem (GLO), tendo como ator o Exército 
Brasileiro. Tenho apontado que os novos usos do Exército em intervenções urbanas, especialmente nas favelas, apontam para um processo maior de militarização do 
cotidiano e da experiência urbana. 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.
	Se as ocupações militares do Complexo do Alemão e da Maré foram duas 
etapas importantes neste processo de militarização do cotidiano e da experiencia urbana, outros dois eventos produziram uma intensificação profunda desse processo: a 
intervenção federal da caráter militar na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, decretada pelo Presidente Michel Temer em 16 de fevereiro de 2018; e a eleição 
do capitão da reserva do Exército, o deputado federal Jair Bolsonaro, para a presidência da república nas turbulentas eleições de 2018, numa campanha amplamente 
militarizada e com discursos autoritários.
	

Objetivos
I.	Construir uma análise sobre a intensificação dos processos de militarização do cotidiano, da experiência 
urbana e da experiência política a partir das operações de Garantia da Lei e da Ordem realizadas no Rio de Janeiro, da intervenção federal de caráter militar na segurança 
pública do Estado do Rio de Janeiro, em 2018, e da eleição do capitão da reserva, o deputado federal Jair Bolsonaro, para a presidência da república, no mesmo 
ano.
II.	Desenvolver uma construção teórica a partir do conceito de nova sociabilidade violenta, que entende que no Rio de Janeiro tem se forjado há pouco mais de dez 
anos uma mudança cultural que produziu um avanço, próximo à hegemonia, da linguagem da violência.
III.	Contribuir para os estudos acadêmicos relacionados a 
grandes áreas como: militarização; 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.
IV.	Cumprir nos devidos prazos as entregas dos relatórios de 
acompanhamento, assim como todas as exigências que constam neste edital e comparecer a todas as reuniões em que for convocado;
V.	Submeter este projeto a 
instituições externas de fomento;
VI.	Submeter trabalho ao seminário anual de pesquisa da Estácio;
VII.	Realizar ao menos duas palestras nos campi em que ministro 
aulas apresentando a pesquisa e seus resultados;
VIII.	Submeter ao menos dois artigos a reconhecidas revistas acadêmicas;
IX.	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. Neste ano de 2019, meu objetivo é analisar o material de campo 
construído ao longo dos últimos anos e acompanhar como observador os processos que apontem para uma intensificação da militarização do cotidiano, da experiência 
urbana e da experiência política.
As etapas da consolidação da pesquisa se darão da seguinte forma:
1º. Semestre: Fev a Jul/2019
	-Análise do material de campo, 
resultado de trabalho etnográfico já realizado;
	-Acompanhamento diário de notícias que apontem para o processo de militarização do cotidiano, da experiência urbana 
e da experiência política;
	-Produção de um artigo;
	-Participação em pelo menos um seminário externo, com o objetivo de apresentar o trabalho a pares 
acadêmicos;
	-Submissão do projeto a órgão de fomento externo.
2º. Semestre: Ago/2019 a Jan/2020
	-Compilação e análise final do material;
	-Produção de um 
segundo artigo;
	- Participação em outro seminário externo, com o objetivo de apresentar o trabalho a pares acadêmicos;
	-Elaboração do relatório final na forma de 
publicação.

Resultados esperados

Como apontei, a violência urbana tem produzido, no estado do Rio de Janeiro, uma série de conturbações políticas. É a partir destas 
questões e de meus trabalhos etnográficos no Complexo do Alemão, entre 2011 e 2013, e na Maré, entre 2016 e 2018, que desenvolvi, em diálogo com o sociólogo Luiz 
Antonio Machado da Silva, o conceito de nova sociabilidade violenta. 
A sociabilidade violenta seria, para Machado da Silva, uma das expressões atuais do 
desenvolvimento histórico do individualismo, que representaria uma novidade, uma ruptura, da qualidade das relações sociais a partir das práticas de criminosos comuns. 
Trataria-se de uma ordem social, em adiantado processo de consolidação, fundamentada na força, e que coexistiria com a ordem estatal. A coexistência destas duas 
ordens se daria em todo o espaço urbano, mas de forma mais evidente nas favelas. Machado da Silva chama o “traficante” de “portador desta sociabilidade violenta”. 
Dadas todas as orientações teóricas que me guiam, minha hipótese é de que houve nos últimos anos a emergência de um novo grau daquilo que Machado da Silva nos 
ensinou a chamar de sociabilidade violenta, de intensidade tão diversa que me leva a admitir o surgimento de uma nova sociabilidade violenta, com implicações e 
consequências profundas no Rio de Janeiro e que se disseminará, em maior ou menor grau, para todo o Brasil. Em outras palavras, acredito que no Rio de Janeiro tem se 
forjado há pouco mais de dez anos uma mudança cultural que produziu um avanço, próximo à hegemonia, da linguagem da violência. O objetivo desta pesquisa é analisar 
esta mudança cultural, a constituição desta nova sociabilidade violenta e o aprofundamento da militarização do cotidiano, da experiência urbana e, mais recentemente, 
também da experiência política.

Viabilidade técnica e econômica

Este projeto é viável técnica e economicamente pelos seguintes motivos: 
I.	Primeiro, por tratar de 
uma temática que vem assumiu protagonismo nas políticas públicas relacionadas à cidade do Rio de Janeiro, além de forte cobertura midiática e importante papel de 
discussão na opinião pública; 
II.	Segundo, esta pesquisa insere a Universidade Estácio de Sá e o curso de Direito da unidade Queimados numa temática importante, 
contribuindo para a imagem da instituição e reforçando sua relevância para a comunidade urbana;
III.	Terceiro, o docente responsável pelo projeto possui anos de 
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;
IV.	Quarto, este projeto é de baixo custo e suas despesas podem ser plenamente cobertas pela bolsa oferecida.
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PROJETO: Cidades Inteligentes e as Fazendas Urbanas - O Empreendedorismo e Inovação como Indutores do Desenvolvimento Sustentável: O 
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Cronograma:
Dentro dessa ampla proposta multidisciplinar, este projeto de Pesquisa Produtividade considera os vários aspectos da construção do empreendimento dessa Fazenda 
Vertical. Para tanto são consideradas as seguintes etapas:
a)	Etapa Introdutória: realização de

Descrição do Plano de Trabalho
Cidades inteligentes são conhecidas não apenas de um ponto tecnológico de visão, mas também por sua sustentabilidade econômica, social e ambiental. As cidades 
inteligentes têm de mobilizar todos os centros de conhecimento, tecnologias de informação e comunicação, com alta produtividade, emprego intensivos desse 
conhecimento e sistemas de planejamento orientados para a sustentabilidade (KOURTIT et al., 2012; SHAPIRO, 2006). Nas áreas urbanas desde o trabalho pioneiro de 
Krugman (1998), percebe-se que uma nova geografia econômica está evoluindo com um êxodo rural crescente que faz aumentar consideravelmente a população das 
cidades (TABUCHI, 2014; HEAD e MAYER, 2004). O ano de 2007 marcou um importante desenvolvimento na história das cidades urbanas porque, pela primeira vez, a 
parcela da população total morar em cidades ultrapassou 50%. A urbanização tornou-se uma das principais tendências globais, com graus crescentes de urbanização 
atingindo 70% em vários países europeus e asiáticos (KOURTIT et al., 2012). O aumento da urbanização das cidades no entanto, precisa ser acompanhado pelo 
desenvolvimento de redes de transporte, logística, comunicação, comércio e principalmente pela maior demanda por alimentos, seu transporte e demais aspectos 
associados a longas cadeias de suprimentos – o que normalmente não é simples porque há limites operacionais para o crescimento da infraestrutura necessária (LEAMER 
E STORPER, 2014).
Há um consenso geral que os impactos ambientais, sociais e os desafios econômicos impulsionam a necessidade de soluções novas e aprimoradas 
para sistemas de produção e consumo de alimentos (sistemas alimentares). O aumento das demandas alimentares não pode ser sustentado somente pela simples 
exploração dos recursos naturais e do lado do consumo, são necessárias transformações para melhorar a segurança alimentar em todos os países (SCHUETZE et al., 2008; 
BINZ et al.,2010; VAN DER GOOT et al., 2016; ASHLEY, S016). Em geral, um aumento na produção e no consumo de peixes e vegetais pode ser uma maneira de melhorar a 
sustentabilidade dos sistemas porém somente isso não basta: tipicamente esses produtos tem uma durabilidade muito pequena quando retirados das zonas produtoras e 
o nível de perdas, ao longo de toda a cadeia produtiva representa, 1,3 bilhão de toneladas o que significa algo em torno de 30% de toda a comida produzida por ano no 
planeta (FAO, 2016).
A produção de alimentos dentro de um corredor de sustentabilidade requer inovações superando os paradigmas tradicionais e reconhecendo a 
complexidade decorrente da sustentabilidade (LEACH et al., 2012; MCINTYRE et al., 2009; PRETTY et al., 2010). No entanto, existe uma falta de conhecimento sobre como 
direcionar outras atividades para desenvolver tecnologias de produção de alimentos, mantendo a sua promessa de sustentabilidade e possíveis soluções para questões 
urgentes (ELZEN et al., 2014).
Essa questão é complexa porque envolve muitas estratégias que devem operar simultaneamente para que realmente seja possível criar 
sistemas alimentares mais sustentáveis. Por exemplo, é necessário: a) mudar a maneira como os alimentos sejam processados (VAN DER GOOT et al., 2016); b) é 
fundamental introduzir novas tecnologias de produção de alimentos (LOVE et al., 2015); c) e por fim precisamos mudar a logística de produção/distribuição dos produtos 
produzidos (OPITZ et al., 2016).
Assim, foi desenvolvido no Campus de Macaé um projeto multidisciplinar cujo objetivo principal do grupo de pesquisa formado é 
apresentar uma proposta de solução considerando esses três aspectos (forma de processar, tecnologias de produção e logística de produção/distribuição), a partir da 
hipótese de instalação de uma fazenda vertical que possa ser localizada no centro dessas cidades extremamente urbanizadas, contanto com técnicas de produção por 
aquaponia, minimização dos recursos de produção através da reaproveitamento/reciclagem através de um ciclo fechado, minimização dos efluentes do processo e uma 
nova forma de comercialização/logística que terá por foco exatamente a redução dos tempos, perdas e custos desse processo.
Apesar da hidroponia apresentar a 
desvantagem de maior custo para montagem de sua estrutura esse sistema provê nutrição mais eficiente das plantas contribuindo para maior produtividade e uso mais 
racional de fertilizantes e água (GOZZI e PAIXÃO, 2017). Além disso em horta de hidroponia tradicional, fazem uso de iluminação natural, enquanto a fazenda vertical é 
plantada em espaços fechados com uso de iluminação artificial, gerando uma demanda de soluções tecnológicas para controle do ambiente de forma a simular as 
condições obtidas na natureza o que parece ser o principal gargalo a produção de uma agricultura verticalizada, pois impacta em um maior custo de investimento e 
manutenção, mas, em contrapartida, permite um melhor aproveitamento do espaço de plantio além de reduzir os riscos de pragas nas hortaliças (KOZAI et al., 2014). 
Mas Bryld (2003) relata que já há tecnologias disponíveis e baratas para viabilizar a produção vertical, uma delas é a tecnologia que simula a luz natural necessária ao 
desenvolvimento das espécies cultiváveis, por meio de Iluminação LED tendo como fonte de alimentação energias alternativas como eólica, solar, geotérmica, entre 
outras. Porém, Despommier (2009), aborda que o ideal para uma agricultura verticalizada, seria um prédio totalmente transparente construído com materiais de ETFE 
(Etileno Tetrafluoretileno). Já existem fazendas verticais bem sucedidas em várias locais do mundo como no sul da Inglaterra, Japão, Suécia, Holanda entre outros, cada 
um adequando o projeto as condições ambientais do local (LUCENA et al., 2014). 

Os objetivos do projeto de pesquisa aqui tratado se dividem em aspectos científicos e 
aspectos de qualificação prática dos egressos das diversas especialidades que a Universidade Estácio de Sá. Com relação aos aspectos científicos, o objetivo principal do 
trabalho é desenvolver tecnologia na área de sustentabilidade e inovação dentro do conceito de cidades inteligentes e com foco na segurança alimentar – que são 
grandes desafios do mundo moderno. Para tanto haverá a criação de um relatório técnico com a sumarização de todas as soluções estudadas de forma a guiar a 
implementação dos modelos propostos no projeto de pesquisa e produtividade. Com relação aos aspectos da qualificação prática é importante envolver os egressos na 
execução das atividades na 2ª etapa do processo com o objetivo de formar recursos humanos que estejam capacitados a utilizar os conceitos trabalhados em sala de aula 
a partir de aplicações práticas de uma situação real. Como resultado dessa etapa espera-se o desenvolvimento de projetos de conclusão de curso de graduação, trabalhos 
de iniciação científica e trabalhos de conclusão de cursos de MBA; publicação de artigos em congressos e revistas técnicas nacionais e internacionais; e criação de um 
centro de excelência dentro da Universidade Estácio de Sá que possa servir de apoio à comunidade em um tema extremamente atual e com aplicação nas próximas 
décadas em todos os países com grande ocupação urbana.
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PROJETO: O POTENCIAL TURÍSTICO DE SÃO PEDRO DA SERRA E BOA ESPERANÇA– 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) de São Pedro da 
Serra e Boa Esperança. 
MARÇO DE 2018: Levantamento dos pontos históricos de São Pedro da Serr

Descrição do Plano de Trabalho
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 e São Pedro da Serra. 
Ao todo são dezenas de atrativos naturais oferecidos aos visitantes, entre rios, cachoeiras e trilhas que possibilitam a pratica de 
diversas atividades 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. 
Trabalho semelhante foi realizado pelo proponente do presente projeto no DISTRITO DE LUMIAR – 
Nova Friburgo – RJ o que despertou grande interesse da comunidade das localidades de São Pedro da Serra e Boa Esperança de que o mesmo projeto fosse lá 
desenvolvido.
O presente trabalho tem a capacidade de, não apenas, servir como uma importante ferramenta para ordenar o turismo local como, também, uma maneira 
de concentrar num único documento, todas as atividades realizadas ao longo do ano, principais pontos turísticos e mapas de acesso, Além disso,  será criado um SELO 
VERDE para as pousadas locais que obedeçam a requisitos de sustentabilidade, de modo a auxiliar na preservação do local uma vez que os turistas sempre procuram 
locais que primem pela conservação das características ambientais locais.
OBJETIVOS: 
Determinar do potencial de ecoturismo de São Pedro da Serra e Boa Esperança – 
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 São Pedro da Serra e Boa Esperança. 
Estruturar um SELO VERDE para as pousadas que obedeçam a critérios de sustentabilidade.
METODOLOGIA 
O distrito de São Pedro da Serra 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 INTEGRADO PARA  A REGIÃO DE LUMIAR, SÃO PEDRO DA SERRA E BOA ESPERANÇA. VIABILIDADE FINANCEIRA E 
TÉCNICA 
O SELO VERDE será elaborado de acordo com parâmetros definidos pelo autor do projeto, em consonância com ABNT e órgãos internacionais.
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. 
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução

A maioria dos países está enfrentando graves problemas nos serviços de saúde com o aumento da demanda de cuidados de saúde devido ao crescimento na 
expectativa  de vida da população aliado ao aumento de doenças crônicas; exigência de maior acessibilidade aos cuidados hospitalares, necessidade de maior eficiência, 
equidade e individualização dos tratamentos, recursos financeiros limitados, além das dificuldades de recrutamento e retenção de profissionais treinados. Esses desafios 
ajudam a transformar os serviços de saúde em áreas de pesquisa de grande relevância. (Goldblat & Lee, 2010).

Existe uma enorme pressão visando a otimização dos 
recursos médicos que além de escassos são de alto custo, tais como falta de pessoal especializado e disponibilidades de leitos hospitalares. Estes desafios ajudam a 
transformar os serviços de saúde remotos em uma das áreas de grande potencial de crescimento na área de assistência. Ferramentas de TIC como prontuários 
eletrônicos, robótica, aplicativos móveis e a telemedicina são  apresentados  como soluções  inovadoras  para os futuros desafios no setor da saúde. (Heinzelmann et al, 
2005)

Ferramentas de TIC podem ser  projetadas para facilitar a criação de um serviço de saúde mais integrado, com o objetivo de aumentar o acesso, a qualidade, a 
satisfação do paciente e a eficiência do tratamento. A pesquisa e o tratamento relacionados a doenças de alta complexidade como o câncer é um processo longo, 
complexo e de alto risco e envolve uma infinidade de organizações. A implantação de prontuários eletrônicos, robótica, aplicativos móveis e a telemedicina podem ser 
considerados como um tipo de inovação disruptiva que muda radicalmente a relação médico-paciente. (Gonçalves et al, 2018)

Tidd e Bessant (2009) afirmam que a 
inovação pode assumir diversas formas, desde uma simples melhoria incremental daquilo que já existe até o desenvolvimento de um produto/processo totalmente novo. 
Um fator que deve ser considerado é o grau de novidade envolvido. Existem diversos níveis de novidade, que vão desde melhorias incrementais até mudanças totalmente 
radicais e difíceis de alcançar, por exemplo, as diversas mudanças resultantes de atuais Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)

Segundo Fichman (2000), a 
intenção da organização de adotar uma tecnologia inovadora é influenciada por uma série de fatores, incluindo o custo da inovação desejada, sua facilidade de utilização, 
a compatibilidade da tecnologia com os sistemas existentes e seu alinhamento com a estrutura organizacional. 

O plano de trabalho  está centrado na seguinte questão 
de pesquisa: Como ocorre o processo de  inovação em Serviços de Saúde através da adoção de ferramentas de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) ? Esta 
pesquisa amplia o conhecimento científico ao identificar e analisar os fatores que influenciam a adoção de TIC em organizações de saúde.

Objetivos

O objetivo 
principal da pesquisa será analisar o processo de inovação em serviços de saúde através da adoção de ferramentas de TIC identificando fatores facilitadores e obstáculos à 
inovação, bem como os benefícios alcançados. 

O presente estudo será utilizado para a análise dos desafios enfrentados na implementação e adoção de inovações em 
organizações de saúde e dos impactos produzidos pelas ferramentas de TIC nestas  inovações.


Metodologia

Será realizado  um estudo de campo descritivo e 
exploratório, dentro da tradição qualitativa. Descritivo porque procura apresentar como as organizações de saúde estão utilizando as diferentes ferramentas de 
Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) em seus projetos de Inovação de produtos e processos. Exploratório porque examinará fenômenos institucionais, 
organizacionais e tecnológicos no setor de saúde.

 A opção pelo estudo de caso como método justifica-se pelo fato do pesquisador  considerar as condições contextuais 
em que ele está circunscrito. A escolha do Instituto Nacional do Câncer (INCA) como a organização de saúde a ser estudada,  deve-se ao fato desta organização ser uma 
das mais  capacitadas para realizar as etapas da pesquisa, prevenção e tratamento de câncer no Brasil e aos esforços de incorporação das ferramentas de TIC usadas na 
instituição. A escolha de casos emblemáticos é um procedimento científico adequado na medida em que permite entender dinâmicas específicas, mas que podem trazer 
importantes lições para outras organizações.

Diferentes níveis de análise e tradições teóricas vêm sendo aplicados aos estudos dos fatores que influenciam a adoção de 
TIC pelas organizações. Dado o caráter multifacetado e colaborativo do processo de inovação tecnológica nas organizações de saúde, o estudo dos fatores que 
influenciam a adoção de TIC em projetos inovadores de  saúde deve considerar  aspectos como o tamanho e o tipo de organização, a posse de recursos, o modelo de 
gestão e os mecanismos de governança. A dimensão da tecnologia estuda como características inerentes às TIC podem influenciar a sua adoção pela organização. A 
tecnologia envolve produtos, processos e sistemas de informações considerando o grau em que estas tecnologias estão acessíveis à organização.


Viabilidade 
Econômico-Financeira

 Essa pesquisa é viável economicamente, pois se trata de um estudo de campo descritivo e exploratório que será realizado em organizações de 
saúde localizadas na cidade do Rio de Janeiro,  onde o pesquisador poderá ter  acesso sem custos adicionais de viagem e/ou hospedagem.

 Outro fator importante é a 
condução do projeto pelo  pesquisador  que trabalha como professar  na UNESA e também na instituição de saúde que será pesquisada.


Etapas

O presente estudo 
será constituído pelas seguintes etapas:

Coleta de  evidências por meio da análise documental e, principalmente, da observação direta e entrevistas de fundo com 
gestores sobre inovações na organização de saúde estudada através da utilização de ferramentas de TIC.

Realização de  entrevistas que serão  gravadas e as respostas 
obtidas serão tratadas pelo método de análise de conteúdo do tipo temático ou categorial. Essas categorias serão definidas a partir da triangulação das evidências 
coletadas da pesquisa bibliográfica, da análise documental e das entrevistas de campo.

A análise de conteúdo será realizada em 3 passos: 1) pré-análise; 2) análise do 
material e 3) tratamento, inferência e interpretação dos resultados.

A pré-análise será realizada  a partir da transcrição das entrevistas gravadas com o consentimento 
dos entrevistados.  Os elementos-chave dos quais serão obtidas as informações serão os gestores e usuários-chave das instituições de Saúde, que participam do processo 
de adoção de ferramentas de TIC. Esses gestores serão selecionados segundo sua disponibilidade e conhecimento sobre o objeto da pesquisa. 

A análise do material 
obtido nas entrevistas será realizada utilizando-se a técnica da análise de conteúdo. O processo se inicia com a leitura das transcrições, seguido das etapas de codificação 
de termos de identificação; formação das unidades de significado e formação de categorias.

As evidências serão obtidas, tratadas e analisadas por meio da análise de 
conteúdo, na qual, durante a avaliação do discurso dos gestores entrevistados, palavras, expressões ou frases serão categorizadas. Para isso, será realizada análise 
categorial com abordagem de grade mista, a qual identifica as categorias, previamente, com base no referencial teórico, porém, também, admite inclusão, exclusão e 
modificação dessas categorias durante a análise do material. 

Por meio de uma abordagem qualitativa e a adoção de pesquisa de campo, este estudo pretende 
identificar os fatores facilitadores e obstáculos à inovação, bem como os benefícios alcançados pelas TIC na percepção dos gestores de serviços de saúde do Rio de 
Janeiro.

Resultados Esperados

Esta pesquisa traz contribuições relevantes para a teoria e prática administrativa. Em termos teóricos, o estudo expande o 
conhecimento existente demonstrando a relevância de se aprofundar as pesquisas sobre a utilização de TICs em apoio à gestão do processo de inovação em organizações 
de saúde. 
Do ponto de vista da prática administrativa em Ciência, Tecnologia e Inovação, o estudo permite que os gestores de serviços de saúde  sejam beneficiados 
pelas evidências obtidas para fazer uso mais efetivo das novas tecnologias  à sua disposição.

Este  estudo também será importante para demonstrar como a  adoção de 
novas TICS como prontuários eletrônicos, telemedicina, robótica podem  contribuir para a redução  de custos e melhoria de serviços  de prevenção, diagnóstico e 
tratamento de doenças. 
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CRONOGRAMA
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Formação de grupo de iniciação científica – Até Junho/19;
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Descrição do Plano de Trabalho
Nos últimos anos o Brasil tem convivido com inúmeros lançamentos de imóveis destinados a famílias de baixa renda, esse aumento nos lançamentos ocorreu 
principalmente em virtude do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) do Governo Federal, lançado no ano de 2009. O programa tenta suprir o déficit habitacional de 
famílias de baixa renda, por meio de subsídios e taxas reduzidas de juros de financiamento. 
A localização de empreendimentos imobiliários é, de fato, fator fundamental 
no sucesso destes empreendimentos, os quais carregam em si também a tentativa de correção de um problema social histórico, sobretudo em nossas áreas urbanas. 
Da 
forma como o programa é conduzido hoje, muitas vezes os interesses que envolvem a localização de empreendimentos desse porte ficam muito distantes das 
necessidades reais de habitação, não só pela localização da demanda em si, mas sobretudo às condições de infraestrutura necessárias para implantação de tais 
edificações.

OBJETIVOS        

Esse projeto de pesquisa têm a finalidade de tornar a compra ou seleção de terrenos para empreendimentos imobiliários habitacionais de 
interesse social menos intuitiva, desenvolvendo novas técnicas aos demais aspectos da análise de viabilidade do negócio para proporcionar ao incorporador, aos 
financiadores, aos Municípios e ao consumidor final melhores experiências no atendimento às suas necessidades.
Para construir um modelo que possa auxiliar nesse 
processo de tomada de decisão serão utilizadas técnicas de otimização como o modelo da p-mediana, em conjunto com sistemas de informações geográficas (SIG) e 
dados do IBGE.
Para aplicar o modelo estudado o projeto de pesquisa prevê a aplicação do modelo proposto no Município de Petrópolis no Estado do Rio de 
Janeiro.

INDICAÇÕES METODOLÓGICAS

O uso de modelos para localizar instalações, apoiadas pelos sistemas de informações geográficas (SIG), tornou-se uma 
poderosa ferramenta para os processos de tomada de decisões. A interface gráfica trazida pelo SIG, associada à base de dados georeferenciados permitem ao poder 
público preparar planos de localização sobre uma certa área, levando em conta a configuração da rede viária, as barreiras geográficas e topológicas, assim como a 
distribuição da população por idade, renda familiar, tamanho da família, aspectos socioeconômicos e eventuais restrições. 
Os primeiros estudos urbanísticos envolveram 
a localização de escolas públicas, e um célebre e pioneiro trabalho foi publicado por Tewari & Jena (1987). Usando os parcos recursos da época, os autores estudaram o 
problema da localização de escolas secundárias sobre um vasto distrito geográfico na Índia, contendo duas cidades, centenas de agrupamentos, mais de um milhão e 
meio de habitantes e conseguiram desenvolver uma proposta levando em conta questões peculiares, como a língua falada na escola e a distância limite de 8 km de cada 
estudante para atingir a escola. Esse estudo estimulou o aparecimento de muitos outros, como Molinero (1988), Beguin et al. (1989), Pizzolato & Silva (1997), Barcelos et 
al. (2004), Teixeira & Antunes (2008), dentre outros.
Em estudo mais recente, White et al. (2011) examinam o uso de técnicas de otimização para localizar instalações 
públicas em países em desenvolvimento, ressaltando estudos ligados à saúde e à educação. De acordo com tal estudo, Rahman & Smith (2000) estudam o uso de análise 
locacional de unidades de saúde em países em desenvolvimento; Galvão et al. (2002) verificam a localização de maternidades no Rio de Janeiro; Pizzolato et al. (2004) 
consideram a localização de escolas públicas em área urbanas; Yasenovsky & Hogdon (2007) estudam a localização de unidades de saúde em zonas rurais de Ghana; Smith 
et al. (2009) tratam de problema semelhante em áreas rurais da Índia etc. Estudos ainda mais recentes podem ser citados. Assim, Pizzolato et al. (2012) fazem uma 
revisão de estudos baseados na p-mediana e suas extensões, enquanto Smith et al. (2013) aplicam estudos de localização hierárquicos direcionados a postos de 
saúde.
Além dos estudos sobre localização de escolas e de unidades de saúde, como discutido acima, existem diversas aplicações análogas, como a localização de 
depósitos, de shopping centers, de hospitais, de bibliotecas, de postos policiais, de equipes de resgate, dentre outros.     
METODOLOGIA PROPOSTA

A proposta 
metodológica preliminar desta pesquisa pretende iniciar com uma revisão teórica da bibliografia sobre o tema de localização de facilidades, com uma extensa pesquisa 
bibliográfica sobra o tema.
Após essa etapa será iniciada uma pesquisa sobre o problema de localização de empreendimentos imobiliários, com análise da demanda 
habitacional e suas metodologias, compreendendo desde a formação de novos lares até o desenvolvimento das cidades. 
Durante as fases mencionadas anteriormente 
pretende-se criar um grupo de iniciação científica na Campus de Petrópolis, que passará a integrar a equipe do projeto para estimular a pesquisa junto aos alunos de 
Engenharia Civil da instituição.
Em seguida, quanto à localização de empreendimentos imobiliários de interesse social, este trabalho propõe a seguinte aplicação, 
seguindo as cinco etapas enumeradas abaixo como continuidade e aplicação das pesquisas bibliográficas anteriormente realizadas:

Etapa 1: Coleta de Dados – Consiste 
na etapa de obtenção de dados baseado nas pesquisas realizadas anteriormente, que auxiliarão na fundamentação da demanda a ser estudada;
Etapa 2: Marcação dos 
Vértices da Rede – Essa etapa trata do desenvolvimento dos vértices da rede a ser estudada no SIG, com a determinação do nível de dados utilizados na pesquisa;
Etapa 
3: Cálculo da Demanda por Vértice – Passa-se então a calcular a demanda dos vértices, de acordo com os dados obtidos na Etapa 1;
Etapa 4: Aplicação do Modelo P-
Mediana – Essa etapa consiste na aplicação direta da p-mediana para o problema estudado;
Etapa 5: Comparação dos Resultados com os Lançamentos do Mercado – 
Com os resultados obtidos na Etapa 4 e os dados do mercado imobiliário, essa etapa tem a finalidade de comparar os resultados computacionais com o comportamento 
de lançamentos do mercado.

Após a construção do modelo acima, pretende-se aplicá-lo no Município de Petrópolis-RJ, com a finalidade de contribuir com a 
comunidade local e realizar a entrega da pesquisa final à Prefeitura. Dessa forma, o Município poderá determinar áreas prioritárias para desenvolvimento de habitações 
de interesse social em áreas próximas à demanda real existente. 

VIABILIDADE ECONÔMICA

O presente projeto de pesquisa não apresenta custos para execução, pois 
o mesmo será realizado com a utilização dos recursos existentes no campus da instituição em Petrópolis. Demais despesas como custeio para participação de congressos 
ou eventuais bolsas de iniciação científica serão solicitados à órgãos de fomento.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A qualidade do ar tem sido afetada negativamente por níveis elevados das emissões de poluentes atmosféricos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 
em 2012, cerca de três milhões de mortes por ano estão relacionadas à exposição à poluição do ar em ambientes externos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016), 
confirmando que a qualidade do ar deve ser devidamente monitorada de forma a garantir condições mínimas compatíveis com uma vida saudável. A deficiência crônica 
dos sistemas de transporte de massa tem provocado o aumento da motorização individual, intensificando o tráfego nos grandes centros urbanos. No Brasil, o padrão de 
mobilidade centrado no transporte motorizado individual mostra-se insustentável, causando congestionamentos constantes e a consequente degradação da qualidade do 
ar, aquecimento global e comprometimento da qualidade de vida. O relatório de emissões veiculares do Estado de São Paulo (CETESB, 2017) mostrou que um crescente 
aumento da frota circulante ocorreu de 2006 a 2014, observando-se uma expressiva participação dos automóveis na composição dessa frota e o aumento na participação 
dos comerciais leves ao longo dos anos. Os veículos leves são responsáveis por uma parcela significativa das emissões de gases poluentes; em 2016 o percentual de 
automóveis foi de 67% em relação à frota circulante. Os problemas decorrentes das emissões atmosféricas têm demandado a contínua melhoria da tecnologia de veículos 
para o alcance necessário de padrões de qualidade do ar compatíveis com a proteção da saúde das populações expostas. Diversas tecnologias alternativas têm sido 
consideradas para reduzir os níveis de emissões no motor, tais como: a melhoria no projeto do motor e da qualidade do combustível, o uso de combustíveis alternativos, 
a utilização de aditivos de combustível, o tratamento da exaustão, etc (PATEL; PATEL, 2012). Dentre as várias tecnologias disponíveis, o catalisador automotivo é uma 
importante solução, pois minimiza a emissão de gases poluentes além de possuir vantagens em relação a outras formas de descontaminação como: alta eficiência em 
baixas concentrações de poluentes, pouco consumo de energia e uso de unidade de depuração de pequeno porte (RANGEL; CARVALHO, 2003). Os catalisadores 
automotivos são geralmente estruturas monolíticas (cerâmicas ou metálicas), compostas de muitos canais de diâmetro hidráulico pequeno (0,5 a 10 nm). Devido ao 
grande número de canais, a área de contato entre o catalisador e a camada de fluido que se desloca no interior dos canais é muito grande. Além disso, os canais são retos 
e paralelos, de modo a minimizar a perda de carga no sistema. A estrutura monolítica tem um diâmetro de cerca de 15 cm e podem ter diferentes formas  (PATEL; PATEL, 
2012). A pesquisa por soluções para reduzir os impactos das emissões de poluentes atmosféricos, em estudos na área de catálise ambiental, tem se tornado cada vez mais 
relevante e primordial para o ser humano. A redução do NO pelo CO (CO + NO -> ½ N2 + CO2) é uma das mais importantes que acontece nos conversores catalíticos, 
onde, ambos os reagentes são poluentes. Porém, esta reação também pode envolver a formação do gás intermediário N2O, que também um gás importante a ser 
considerado, pois as moléculas de N2O possuem tempo de vida médio de 114 anos e possuem potencial de efeito estufa 300 vezes maior em comparação com o CO2, 
além de que pode ser destruído na estratosfera, formando NO e contribuindo com a degradação da camada de ozônio. Basicamente a atividade catalítica destes 
conversores se deve aos metais nobres. Entretanto, esses metais têm preço elevado e são utilizados em altas temperaturas estando, portanto, sujeitos à forte 
sinterização, o que exige o uso de maiores concentrações de forma a compensar essa perda de área metálica. Isso se agrava quando se usa a tecnologia close-coupled 
onde o conversor é colocado bem próximo à saída dos gases de escape do motor de forma a se minimizar as emissões a frio. A exposição a altas temperaturas pode 
provocar uma série de alterações nos catalisadores automotivos, podendo ocorrer no nível da alumina, dos metais preciosos, dos óxidos e também da cordierita (suporte 
cerâmico). Uma série de reações indesejáveis entre os elementos constituintes dos conversores catalíticos pode ocorrer levando à desativação térmica do catalisador. Por 
exemplo, a formação de ligas, entre a platina ou o paládio e o ródio devido à exposição a altas temperaturas. Dessa forma, verifica-se que a atual formulação dos 
catalisadores automotivos é fortemente influenciada pela questão da estabilidade térmica dos materiais catalíticos envolvidos. Uma alternativa para a substituição dos 
metais nobres é a utilização de metais de transição como o cobre, já que este é considerado um sítio ativo para as reações de remoção de poluentes, principalmente para 
a redução de NOx. No entanto, a dificuldade de se obter uma dispersão homogênea do cobre suportado e sua baixa estabilidade térmica incentivou o estudo de 
diferentes métodos de preparação de catalisadores à base de cobre. Tem sido observado que catalisadores de cobre apresentam elevada atividade catalítica quando 
preparado a partir de precursores tipo hidrotalcita (MUÑOZ  et al., 2015; TEIXEIRA et al., 2018). Os compostos do tipo hidrotalcita, também conhecidos como hidróxidos 
duplos lamelares (HDLs) e argilas aniônicas, são materiais cristalinos naturais ou sintéticos formados pelo empilhamento de lamelas carregadas positivamente com água e 
ânions de compensação na região interlamelar. A calcinação destes compostos leva à formação de óxidos mistos, amplamente utilizados em catálise, tais como em 
processos de remoção de NOx (TEIXEIRA et al., 2018), produção de hidrogênio (SIKANDER et al., 2017), produção de metanol via hidrogenação de CO2 (GAO et al., 2015), 
oxidação seletiva de amônia (JABŁOŃSKA et al., 2012), entre outras. Estudos revelam que espécies reduzidas de cobre nesses catalisadores também podem ser mais 
ativas. Por exemplo, Shannon et al. (1996) apontam que em catalisadores tipo hidrotalcita de Cu-Mg-Al, as espécies de Cu+ e Cu0 são mais ativas para a decomposição e 
redução de NOx em presença de propano. O método pela rota da hidrotalcita mostrou ser eficiente para a obtenção de um precursor de elevada pureza, obtendo um 
catalisador com maior área superficial e redutibilidade, comparado com outros catalisadores preparados por outros métodos de síntese (método de reação em estado 
sólido, método de mistura física e método de precipitação individual dos óxidos). Além disso, pode-se dizer que este catalisador mostrou-se estrutural e texturalmente 
mais estável (por DRX in situ), pois manteve seu tamanho de cristal ao longo do tratamento térmico até 500°C, como mostrado em estudo recente publicado, incluindo a 
autora da presente proposta (TEIXEIRA et al., 2018).  Esse catalisador, quando testado na reação de redução de NO pelo CO, mostrou-se promissor, alcançando 100 % de 
conversão a partir de 200 °C, não se observando a formação do poluente N2O (um subproduto indesejável da reação) acima dessa temperatura. Portanto, esta proposta 
concentra-se principalmente no uso dos promissores catalisadores de cobre (Cu) na reação de redução de óxidos de nitrogênio (NOx) que ocorre nos conversores 
catalíticos, a fim de minimizar as emissões de poluentes. OBJETIVO: realizar uma revisão da literatura envolvendo diversos catalisadores contendo cobre aplicados na 
redução de NOx e, principalmente, os que utilizam o método de preparo da hidrotalcita. O estudo terá ênfase nos resultados de conversão de NOx e nas características 
físico-químicas destes catalisadores, como a composição superficial e os estados de oxidação que influenciam na reação de redução de NOx, bem como a decomposição 
de seu intermediário indesejável N2O, também considerado poluente. METODOLOGIA: etapa 1 - fontes: seleção por meio de pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir 
de publicações como dissertações, teses e artigos científicos disponíveis em banco de dados. Etapa 2 - coleta de dados: leitura exploratória de todo o material selecionado 
e uma leitura mais seletiva a fim de se aprofundar no principal interesse da proposta e o registro das informações extraídas das fontes. Etapa 3 – Análise e Interpretação 
dos Resultados: resumir e ordenar de forma efetiva os resultados, utilizando tabelas e gráficos que facilitem as comparações e citando os autores das respectivas 
publicações. Etapa 4 – Discussão dos resultados: analisar e comparar os resultados de conversão de NOx dos catalisadores selecionados, bem como discutir sobre a 
influência de suas características físico-químicas no mecanismo de redução de NOx. VIABILIDADE ECONÔMICA: a presente proposta terá como base o uso de bibliografias 
disponíveis gratuitamente em bibliotecas e bancos de dados. 
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SHANNON, I. J. et al. Hydrotalcie-derived mixed oxides containing copper: catalysts for the removal of nitric oxide. J. Chem. 
Soc. Faraday Trans., v. 92, n. 21, p. 4331–4336, 1996.
SIKANDER, U. et al. A review of hydrotalcite based catalysts for hydrogen production systems. Int. J. Hydrogen 
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TEIXEIRA, et al. The effect of preparation methods on the thermal and chemical reducibility of Cu in Cu–Al oxides. Dalton Trans., v. 47,  p. 10989-
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
O aço responde por cerca de 22% do custo de um navio, segundo a ABM (Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração). Nas últimas décadas, o 
custo-benefício das embarcações tem sido um motivo de maior ênfase, nas pesquisas para o desenvolvimento de aços destinados a aplicações militares. Projetos mais 
sofisticados, realizados por programação computacional e envolvendo a utilização de aços de alta resistência, têm permitido aos projetistas reduzirem a quantidade de 
aço estrutural por tonelada de capacidade de carga (BOTT, 2008).
A soldagem pode ser encarada sob dois aspectos, que são: reparação e construção. Por muito tempo a 
soldagem foi encarada apenas como processo de reparação. Só no segundo quarto deste século é que ocorreu sua aceitação em construções que requerem qualidade. 
Até esta época, a soldagem era considerada um remendo e preferiam-se peças rebitadas. Todavia, durante a segunda guerra, e nos anos que se seguiram, as novas 
técnicas tiveram grande desenvolvimento (QUITES e DUTRA, 1979). 
A determinação do desempenho da junta soldada em relação às suas propriedades mecânicas estão 
relacionadas com as transformações na microestrutura que ocorrem no aquecimento, as fases formadas mediante a fusão, e as transformações de fases que ocorrem no 
resfriamento e na solidificação. Os fenômenos que determinam se a estrutura final da solda será grosseira ou refinada é a solidificação da poça de fusão que envolve o 
crescimento epitaxial e competitivo do grão. Estes fenômenos continuam existindo na soldagem multipasse, e o crescimento epitaxial está presente também entre os 
cordões de solda (Wainer, 2011).
Na indústria naval as operações de soldagem de painéis reforçados, geralmente são controladas por procedimentos específicos, que 
produz soldas de qualidade que reduzem as deformações, contudo, existe a possibilidade de aparecimento de deformações dimensionais, além das recomendações das 
normas de inspeção.
O aço pode ser considerado como o material de construção mais versátil que existe no mercado, possuindo uma combinação excelente de 
resistência mecânica e ductilidade e de fácil disponibilidade. O uso de aço em projetos estruturais permite a redução de peso, traz economias na fabricação e manutenção 
e contribui para prolongar a vida útil da estrutura.
Com a finalidade de minimizar o tempo do navio no dique e os custos com atividades de apoio logístico devido à 
substituição do chapeamento condenado por ter atingido a espessura crítica, ou seja, redução em 25% da sua espessura original, conforme determinação da Associação 
Internacional das Sociedades Classificadoras (IACS), podem ser identificadas as regiões que são mais sujeitas a apresentarem corrosão e aplicar outros métodos de 
preservação da integridade do casco além da proteção catódica e da pintura. Um desses métodos é a utilização de chapas mais resistentes nas suas propriedades 
mecânicas em regiões das obras vivas pré-determinadas que, mantendo-se a espessura original de projeto, permitir-se-á uma maior durabilidade do chapeamento, 
aumentando intervalo de tempo em que será realizada uma das atividades críticas de docagem que é a substituição do chapeamento do casco na região de obras vivas. 





Objetivo
Esse estudo visa demonstrar a eficiência da substituição do aço ASTM A 131 Gr A pelo aço ASTM A 131 Gr AH36, nas regiões de obras vivas, com a finalidade de 
preservar por tempo superior a integridade do casco dos navios e minimizar os impactos na logística de docagem.

Metodologia
A metodologia adotada inclui etapas 
que buscam reproduzir em laboratório aspectos que ocorrem no processo de utilização de chapas constituídas de aços diferentes, o ASTM-A-131-Gr A e ASTM-A-131-Gr 
AH36,  e instaladas nos locais onde a corrosão do chapeamento das obras vivas de um navio apresenta-se mais crítica. 
Em uma primeira etapa será realizada a seleção 
dos materiais a serem utilizados e a definição do processo de soldagem. Após essa etapa, serão retiradas duas a três amostras das chapas soldadas para a realização de 
ensaios e testes. 
O critério para seleção do metal de adição ocorrerá segundo a semelhança de composição química com o metal de base e propriedades mecânicas, 
garantidas pelo certificado do fabricante, além de ser o eletrodo revestido mais usado na construção de navios projetados utilizando o aço comum. Assim, o eletrodo 
revestido com diâmetro de 3,5 mm, especificado pela norma AWS A 5.1/82 classificado como AWS E-7018 (revestimento básico de pó de ferro), será escolhido para 
realização dessa experiência. A composição química e as propriedades mecânicas do eletrodo revestido serão consideradas de acordo com a especificação do 
fabricante.
Na busca de evidências para fundamentar esse estudo, serão realizados ensaios não destrutivos e destrutivos, sendo os primeiros realizados pelos ensaios de 
líquido penetrante e de ultrassom. Já os ensaios destrutivos foram: ensaio metalográfico, corrosão, tração, dobramento, dureza e impacto. 
Os ensaios serão realizados 
nas dependências da Universidade Estácio de Sá, Campus Niterói e Praça XI, de acordo com a disponibilidade dos equipamentos e dos laboratórios específicos, assim 
como em exposição no estaleiro de parceria.

Ensaios não destrutivos
1. Líquido Penetrante - este ensaio será realizado com base na seguinte sequencia: preparação da 
superfície, aplicação do líquido penetrante, remoção do excesso de líquido penetrante, aplicação do revelador e inspeção.
2. Ultrassom - o ensaio de ultrassom será 
realizado no estaleiro que estará em parceria para obtenção das chapas de aço e realização do corte das chapas e da soldagem.

Ensaios destrutivos
1. Ensaio de 
Metalográfico – este ensaio será realizado com a utilização de um microcópio óptico OLYMPUS, modelo PME 3;
2. Ensaio de Névoa Salina - O ensaio por névoa salina, 
conforme descrito na especificação ASTM B 117 – 09 para operar Câmara para Ensaio de Corrosão por Névoa Salina; 
3. Ensaio de Tração - Para a realização do ensaio de 
tração, conforme especificação ASTM 370 – 07a, com a finalidade de definir as propriedades mecânicas da junta soldada compostas; 
4. Ensaio de Dobramento - os 
corpos de prova para o ensaio de dobramento foram retirados das chapas soldadas. Segundo a norma AWS D1.1 os corpos de prova serão dobrados e postos sob roletes 
com distância de 86 mm e submetidos ao esforço de um cutelo com 50 mm de diâmetro.; 
5. Ensaio de Dureza – este ensaio terá como base a norma ASTM E 18 – 11. 
Realizando o Ensaio de Dureza Rockwell B 
6. Ensaio Impacto – A fabricação dos corpos de prova seguirá a Norma AWS 5.1(88). Os corpos de prova para o Ensaio de 
Impacto tipo Charpy de entalhe em “V” (ASTM 370 tipo A). 

Resultados esperados
Com os resultados obtidos será possível analisar as propriedades mecânicas, 
microestuturais e as tensões das juntas soldadas  executados no presente estudo analisarão as propriedades mecânicas, microestruturais e as tensões residuais de juntas 
soldadas dos aços ASTM-A-131-Gr A e ASTM-A-131-Gr AH36, que após os resultados obtidos

Viabilidade técnica e econômica
Este projeto tem por objetivo realizar um 
estudo prático e aplicado ao curso de Engenharia de Petróleo, associando a disciplinas como shipiing na indústria do petróleo, ciência dos materiais e corrosão. O estudo 
da corrosão tem grande importância para a indústria do petróleo. Este pode ser definido como um estudo relevante e com um custo que não será elevado, pois os 
materiais serão doados por um estaleiro, tornando essa pesquisa viável econômica e financeiramente, refletindo em resultados que possam ser úteis para a ciência e para 
a formação de nossos discentes.
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PROJETO: Cidades Inteligentes e as Fazendas Urbanas - O Empreendedorismo e Inovação como Indutores do Desenvolvimento Sustentável: O 
Modelo da Construção 

Cronograma:
Podemos considerar um planejamento inicial para as quatro etapas assim distribuídos:
a)	Etapa Introdutória
a.	Duração: três meses
b.	Entregável: relatório com o 
sumário das bases técnicas
c.	Quantidade de horas: 240 horas
b)	Etapa Modelatória
a.	Duração: 

Descrição do Plano de Trabalho
Cidades inteligentes são conhecidas não apenas de um ponto tecnológico de visão, mas também por sua sustentabilidade econômica, social e ambiental. As cidades 
inteligentes têm de mobilizar todos os centros de conhecimento, tecnologias de informação e comunicação, com alta produtividade, emprego intensivos desse 
conhecimento e sistemas de planejamento orientados para a sustentabilidade (KOURTIT et al., 2012; SHAPIRO, 2006). Nas áreas urbanas desde o trabalho pioneiro de 
Krugman (1998), percebe-se que uma nova geografia econômica está evoluindo com um êxodo rural crescente que faz aumentar consideravelmente a população das 
cidades (TABUCHI, 2014; HEAD e MAYER, 2004). O ano de 2007 marcou um importante desenvolvimento na história das cidades urbanas porque, pela primeira vez, a 
parcela da população total morar em cidades ultrapassou 50%. A urbanização tornou-se uma das principais tendências globais, com graus crescentes de urbanização 
atingindo 70% em vários países europeus e asiáticos (KOURTIT et al., 2012). O aumento da urbanização das cidades no entanto, precisa ser acompanhado pelo 
desenvolvimento de redes de transporte, logística, comunicação, comércio e principalmente pela maior demanda por alimentos, seu transporte e demais aspectos 
associados a longas cadeias de suprimentos – o que normalmente não é simples porque há limites operacionais para o crescimento da infraestrutura necessária (LEAMER 
E STORPER,2014).
Há um consenso geral que os impactos ambientais, sociais e os desafios econômicos impulsionam a necessidade de soluções novas e aprimoradas para 
sistemas de produção e consumo de alimentos (sistemas alimentares). O aumento das demandas alimentares não pode ser sustentado somente pela simples exploração 
dos recursos naturais e do lado do consumo, são necessárias transformações para melhorar a segurança alimentar em todos os países (SCHUETZE et al., 2008; BINZ et 
al.,2010; VAN DER GOOT et al., 2016; ASHLEY, 2016). Em geral, um aumento na produção e no consumo de peixes e vegetais pode ser uma maneira de melhorar a 
sustentabilidade dos sistemas porém somente isso não basta: tipicamente esses produtos tem uma durabilidade muito pequena quando retirados das zonas produtoras e 
o nível de perdas, ao longo de toda a cadeia produtiva representa, 1,3 bilhão de toneladas o que significa algo em torno de 30% de toda a comida produzida por ano no 
planeta (FAO, 2016).
A produção de alimentos dentro de um corredor de sustentabilidade requer inovações superando os paradigmas tradicionais e reconhecendo a 
complexidade decorrente da sustentabilidade (LEACH et al., 2012; MCINTYRE et al., 2009; PRETTY et al., 2010). No entanto, existe uma falta de conhecimento sobre como 
direcionar outras atividades para desenvolver tecnologias de produção de alimentos, mantendo a sua promessa de sustentabilidade e possíveis soluções para questões 
urgentes (ELZEN et al., 2014).
Essa questão é complexa porque envolve muitas estratégias que devem operar simultaneamente para que realmente seja possível criar 
sistemas alimentares mais sustentáveis. Por exemplo, é necessário: a) mudar a maneira como os alimentos sejam processados (VAN DER GOOT et al., 2016); b) é 
fundamental introduzir novas tecnologias de produção de alimentos (LOVE et al., 2015); c) e por fim precisamos mudar a logística de produção/distribuição dos produtos 
produzidos (OPITZ et al., 2016).
Assim, foi desenvolvido no Campus de Macaé um projeto multidisciplinar cujo objetivo principal do grupo de pesquisa formado é 
apresentar uma proposta de solução considerando esses três aspectos (forma de processar, tecnologias de produção e logística de produção/distribuição), a partir da 
hipótese de instalação de uma fazenda vertical que possa ser localizada no centro dessas cidades extremamente urbanizadas, contanto com técnicas de produção por 
aquaponia, minimização dos recursos de produção através da reaproveitamento/reciclagem através de um ciclo fechado, minimização dos efluentes do processo e uma 
nova forma de comercialização/logística que terá por foco exatamente a redução dos tempos, perdas e custos desse processo.
Dentro dessa ampla proposta 
multidisciplinar, este projeto de Pesquisa Produtividade considera os vários aspectos da construção do empreendimento dessa Fazenda Vertical. Para tanto são 
consideradas as seguintes etapas:
a)	Etapa Introdutória: realização de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema de Fazendas Verticais, junto ao banco de artigos técnicos 
da academia, seminários, congressos e projetos assemelhados que estão sendo conduzidos em outras universidades, centros de pesquisa e empresas que atuam nas 
áreas de objeto do estudo, cujo objetivo será a revisitar as bases que permitiram a construção do conhecimento acerca dos temas tratados, impedindo a inconsciente 
“reinvenção da roda” ou até a repetição inadvertida de erros passados e adicionalmente, dará a chance de reconfiguração do que já foi apresentado no meio acadêmico e 
industrial, permitindo a configuração das soluções aplicativas utilizadas para o problema proposto;
b)	Etapa Modelatória: a partir da pesquisa bibliográfica inicial 
escolher o modelo básico do projeto tais como os aspectos da produção baseado na aquaponia, produtos a serem obtidos nos sistemas de produção e seus 
quantitativos/produtividades esperadas, especificação e dimensionamento macro das instalações e demais aspectos da infraestrutura;
c)	Etapa de Formatação: 
realização do estudo técnico para a construção do prédio destinado ao empreendimento modelado com a proposta de soluções com foco nos estudos geotécnicos e 
estruturais;
d)	Etapa de Conclusão: formatação do relatório final com a consolidação dos dados levantados e desenvolvidos nesta etapa do projeto global.
Os objetivos 
do projeto de pesquisa aqui tratado se dividem em aspectos científicos e aspectos de qualificação prática dos egressos das diversas especialidades que a Universidade 
Estácio de Sá. Com relação aos aspectos científicos, o objetivo principal do trabalho é desenvolver tecnologia na área de sustentabilidade e inovação dentro do conceito 
de cidades inteligentes e com foco na segurança alimentar – que são grandes desafios do mundo moderno. Para tanto haverá a criação de um relatório técnico com a 
sumarização de todas as soluções estudadas de forma a guiar a implementação dos modelos propostos na pesquisa. Com relação aos aspectos da qualificação prática dos 
egressos, objetiva-se formar recursos humanos que estejam capacitados a utilizar os conceitos trabalhados em sala de aula a partir de aplicações práticas de uma situação 
real. Como resultado dessa etapa espera-se o desenvolvimento de projetos de conclusão de curso de graduação, trabalhos de iniciação científica e trabalhos de conclusão 
de cursos de MBA; publicação de artigos em congressos e revistas técnicas nacionais e internacionais; e criação de um centro de excelência dentro da Universidade 
Estácio de Sá que possa servir de apoio à comunidade em um tema extremamente atual e com aplicação nas próximas décadas em todos os países com grande ocupação 
urbana.
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PROJETO: PROPOSTA DE MELHORIAS PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS DO PROCESSO PRODUTIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO DE MACAÉ – 
RJ 

Cronograma:
Fevereiro a Abril de 2019 - 1 Levantamento dos empreendimentos habitacionais e entrevista estruturada com a prefeitura e empresas.
Abril e Maio de 2019 - 2 
Mapeamento dos pontos de disposição RCC
Junho e Julho de 2019 - 3 Análise e interpretação dos dados

Descrição do Plano de Trabalho
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 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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PROJETO: Análise das propriedades elétricas e magnéticas 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 permite a produção de peças com grande variedade de formas e tamanhos, como peças que se destinam à indústria aeronáutica, 
aeroespacial e automobilística. Dentre os materiais produzidos pelo processo de fundição, os ferros fundidos se destacam por possuir menor custo de produção associado 
as suas boas propriedades. 
Os Ferros Fundidos Nodulares (FFNs) são ligas de Fe-C-Si, que se caracterizam por apresentar nódulos de grafita distribuídos sobre a matriz 
metálica 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. 


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.
Várias 
tecnologias são empregadas no tratamento de nodulização, pretende-se utilizar no presente projeto de Pesquisa Produtividade a técnica por imersão de sino que produz 
a grafita sensivelmente esférica. Será utilizado ainda o tratamento de pós-inoculação, realizado pouco antes do vazamento, com da adição de compostos grafitizantes que 
promovem a formação de grafita na solidificação dos ferros fundidos. O Fe-Si (75%p. de Si) é o inoculante normalmente empregado para os FFNs. 
	Estudos sobre os 
FFNs 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 2018/2019 apontam a sensibilidade das propriedades elétricas às alterações estruturais o que permite a sua 
utilização na identificação da predominância das fases e constituintes presentes, sobretudo, para os distintos tempos de vazamento do FFN.
	A resistividade elétrica do 
FFN aumenta com a temperatura, assim, 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 
à 650ºC (1200°F). O aumento da quantidade de elementos químicos, como o Si, e a matriz perlítica e ferrítica, influencia na elevação de sua resistividade elétrica. O 
menor valor de resistividade é apresentado pela ferrita (0,1 μΩ.m). Entretanto, elementos de liga que se dissolvem na ferrita, tais como Si e o P segregado tendem 
aumentar a sua resistividade. 
	A pesquisa que vem sendo desenvolvida mostrou que com a adição de 15 kg de Si (Fe-Si75%), durante o tratamento de inoculação, 
alcançou-se 105,57 kg de Si (com 2,55%p.) que em conjunto com os parâmetros de fundição e outros elementos químicos (Ti, Ca, P e C) alteraram a estrutura da grafita 
que se mostrou mais degenerada e menos nodular. 
	Com o avanço da pesquisa o teor de silício vem sendo ampliado variando na faixa de 2,5 a 2,7%p. de Si, o que 
influência no aumento de números nódulos, até 45 min. Em contraposição, espera-se que a solubilidade do carbono no líquido diminui, pois o crescimento subsequente 
dos nódulos de grafita exige a difusão do carbono do líquido para a grafita. Portanto, o atual projeto propõe uma investigação mais minuciosa com a análise quantitativa 
dos nódulos de grafita presente nos oito lingotes já em fase de estudo. Ainda pretende-se relacionar as microestruturas formadas com os parâmetros de fundição e os 
teores de Si, Mg, P e Ti e sua influência nas  propriedades elétricas do material, através da ponte de Kelvin.
	Além da estrutura, que influencia diretamente nas 
propriedades elétricas, destaca-se também a sua atuação nas propriedades magnéticas. Materiais que exibem propriedades magnéticas são de grande interesse para a 
Engenharia Elétrica e estão agrupados dentro da classificação dos materiais ferromagnéticos. A influência dos elementos de liga é indireta, derivado da atuação exercida 
sobre a estrutura. 
	A estrutura ferrítica apresenta baixa perda por histerese e alta permeabilidade, enquanto a estrutura perlítica apresenta alta perda por histerese e 
baixa permeabilidade. A cementita livre produz um ferro com baixa permeabilidade, indução magnética e um campo remanescente, juntamente com alta força coercitiva 
e perda de histerese. 
	Uma alta permeabilidade magnética significa que o ferro fundido pode ser magnetizado facilmente. Portanto, os melhores ferros fundidos para 
uso em especificações de propriedades magnéticas são os nodulares ou maleáveis ferríticos.
	As vantagens dos ferros fundidos em relação as suas propriedades 
magnéticas estão relacionadas à sua habilidade de ser fundido em formas intricadas, o baixo efeito da tensão sobre as propriedades magnéticas e os pequenos efeitos da 
temperatura na perda de magnetismo. Algumas aplicações incluem placa de embreagem, sistemas de freio e suporte para estatores de dínamos.
	O atual projeto 
"Influência da Estrutura nas Propriedades Elétricas e Magnéticas de um ferro fundido nodular após o tratamento de nodulização e pós-inoculação" vinculado à Pesquisa 
Produtividade UNESA será desenvolvido em conjunto com a professora PhD. Lioudmila Matlakhova do setor de Metalurgia Física do LAMAV/UENF e com da Empresa 
Saint-Gobain Canalização-Brazil, 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: Analisar de forma sistemática a influência da estrutura do FFN em suas propriedades elétricas e magnéticas, sensível à alteração 
dos constituintes presentes, após 45 min de tratamento nodulização e pós-inoculação.
2.2. Objetivos Específicos: 
•
Investigar a composição química do FFN para os 
distintos tempos e temperaturas de vazamento, até 45 min, por análise semi-quantitativa EDS/MEV. 
•
Analisar a estrutura dos distintos tempos de vazamento do FFN 
por DRX. 
•
Investigar a microestrutura para os distintos tempos e temperaturas de vazamento 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 FIJI Image J2. 


•
Desenvolver um dispositivo de medição de propriedades elétricas através da ponte de Kelvin para os distintos lingotes de FFN e avaliar a sua resistividade elétrica. 


•
Estabelecer uma metodologia de medição das propriedades magnéticas para determinar a permeabilidade magnética e a curva de histerese dos FFNs 
nodulares.
•
Utilizar a simulação por elementos finitos para o estudo das interações eletromagnéticas nos FFNs utilizando o software FEMM 4.2 (Finite Element Method 
Magnetics).

3. Metodologia
	Para as análises serão retiradas amostras dos oito lingotes CP Ybloc de FFN e preparadas através de técnicas metalográficas 
convencionais. Em seguida as amostras serão analisadas de forma qualitativa, com o auxílio de microscopia ótica nos microscópios Olympus, Jenavert Zeiss e Neophot-32, 
e semi-quantitativa por Microscópico Eletrônico de Varredura (MEV/EDS) no LAMAV/UENF. 
	Posteriormente as micrografias serão tratadas com o software Image 
Analyzer e analisadas quantitativamente na UNESA através do software FIJI Image J2 permitindo avaliar as características da grafita e dos constituintes presentes nos 
distintos lingotes de FFN até 45 min de vazamento.
	A composição fásica será realizada através da técnica de Difração de Raios x (DRX) para os distintos tempos e 
temperaturas de vazamento no difratômetro 7000 Shimadzu disponível no LAMAV/UENF.
	Para a investigação das propriedades elétricas serão retirados de cada lingote 
três corpos de prova, levando em consideração três regiões distintas do lingote. As medidas elétricas serão realizadas através do dispositivo que será desenvolvimento no 
Laboratório de Eletricidade e Fenômenos Eletromagnéticos (LEFE) da UNESA Campus Campos dos Goytacazes/RJ pertencente ao curso de Bacharel em Engenharia Elétrica 
utilizando a ponte de Kelvin. 
	Para a análise das propriedades magnéticas será utilizado uma fonte de tensão elétrica, cabos, um núcleo em forma de "U" de FFN (T1/10 
min - 1362ºC) e de ferro laminado (para teste de calibração), bobina de 400, 600 e 1200 espiras, Teslâmetro com detector de Campo magnético, Osciloscópio de dois 
canais, transformador com tap ajustável (Variac) e de teste, capacitor de 1,5 μF e resistores de 1Ω e 300Ωk. A metodologia de medição será desenvolvida no LEFE da 
UNESA. 
	No atual projeto pretende-se utilizar ainda a simulação por elementos finitos para o estudo das interações eletromagnéticas em ligas ferromagnéticas através 
do software FEMM 4.2 (Finite Element Method Magnetics) que auxilia na resolução de problemas de baixa frequência eletromagnética em planos bidimensionais com 
simetria axial.

4. Resultados esperados
	A pesquisa desenvolvida na UNESA vem apontando para a sensibilidade de medidas elétricas nos FFNs, que contribui como um 
método de avaliação da mudança do mecanismo estável para metaestável. 
	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 e magnéticas 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 ensaio não 
destrutível no processo de fundição para otimizar o processo de fabricação.

5. Viabilidade técnica e econômica
	A atual pesquisa não irá implicar custos excessivos, pois 
será realizada em parceria entre o pesquisador e o LAMAV/UENF que viabilizará o desenvolvimento de certas etapas da metodologia do presente projeto. A pesquisa 
também tem o apoio da usina SGC que fornecerá o FFN a ser utilizado e do laboratório de Eletromecânica do Instituto Federal Fluminense, para a usinagem das peças.
	A 
análise das propriedades elétricas será realizada através do dispositivo de medição de baixa resistência elétrica que está sendo desenvolvido com o auxílio de um aluno de 
Iniciação Científica PIBIC UNESA/FAPERJ do curso de Engenharia Elétrica sob minha orientação com materiais disponíveis na UNESA. 
	O projeto de Pesquisa 
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Cronograma:
•
Pesquisa bibliográfica sobre a correlação dos ferros fundidos nodulares com suas propriedades eletromagnéticas: Fevereiro/2019 - Janeiro/2020.
•
Pesquisa 
bibliográfica que dará suporte ao desenvolvimento do dispositivo para medição de resistividade nos 

produtividade UNESA 2018/2019 conseguiu a aprovação do projeto FAPERJ PIBIC-2018/1, processo nº. 236881, e pretende com o atual projeto obter recursos de taxa de 
bancada para custeios de materiais, publicações, participações em eventos científicos e compra de equipamentos, a serem solicitados aos órgãos de fomento (CNPq, 
FAPERJ e CAPES). O projeto ainda tem a pretensão de participar do edital de utilização de equipamentos do laboratório Nacional de Luz Síncroton (LNLS) para análise de 
DRX e MEV.
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PROJETO: Argamassas geopoliméricas baseadas em metacaulinita e ativadas com silicato de sódio e hidróxido de potássio usadas em reforço à 
flexão de vigas de concreto armado

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
O reparo e/ou reforço de estruturas de concreto é utilizado na correção de falhas na concepção ou execução de projeto, desgaste natural, intempéries 
ambientais, surgimento de patologias, variações térmicas no concreto e por diversos outros motivos que podem levar as estruturas ao não atendimento dos limites de 
segurança (estado limite último), estéticos e/ou de higiene (estado limite de serviço).
Em diversas pesquisas na área de engenharia civil o reparo e/ou reforço estrutural 
em vigas de concreto armado é analisado com o uso de argamassas, concretos e outros materiais. O geopolímero, um polímero inorgânico de microestrutura entre 
amorfa e semicristalina, já possui aplicações estudadas nesta área. Este material possui propriedades físicas, químicas e mecânicas que permitem sua utilização como 
material de reparo e/ou reforço.
Embora alguns trabalhos tenham sido realizados, as técnicas e relatórios sobre a obtenção de um material geopolimérico para 
reparo/reforço de estruturas ainda são muito escassos.
Deste modo, esta pesquisa visa à utilização de argamassas geopoliméricas como alternativa inovadora de 
material para reparar/reforçar vigas de concreto armado, aproveitando-se que suas características adesivas são apropriadas para esta aplicação. Vigas reabilitadas com 
argamassas geopoliméricas serão analisadas e comparadas com vigas de referência, sem reparo, e com reparo usando uma argamassa industrializada à base de cimento 
Portland modificada com polímeros.

Objetivos
O objetivo geral desta pesquisa é avaliar a eficácia de argamassas geopoliméricas baseadas em metacaulinita e ativadas 
com silicato de sódio e hidróxido de potássio como material para reparo/reforço de vigas de concreto armado convencional, de forma que (no mínimo) se restaure o 
caráter monolítico e a capacidade portante da estrutura.
Os objetivos específicos desta pesquisa são:
* fabricação de argamassas geopoliméricas para reparo/reforço;
* 
avaliação de propriedades mecânicas de argamassas geopoliméricas;
* avaliação dos efeitos causados pela substituição do concreto convencional por argamassas de 
reparo/reforço na zona de tração de vigas;
* avaliação do desempenho quanto à aderência e compatibilidade das argamassas geopoliméricas aplicadas ao substrato de 
concreto convencional;
* estudo comparativo entre argamassas geopoliméricas e outra comercial de reparo estrutural;
* estudo da aderência das argamassas 
geopoliméricas e comercial com barras de aço nervuradas e lisas.

Metodologia da pesquisa com indicação das etapas
Etapa 1: 
Pesquisa bibliográfica sobre o tema 
proposto em dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos científicos de periódicos qualificados.
Etapa 2:
Planejamento das etapas do programa experimental: 
aquisição dos materiais; dosagem do concreto convencional e das argamassas geopoliméricas; estudo dos experimentos de acordo com normas brasileiras e 
internacionais.
Etapa 3:
Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, um programa experimental será executado para avaliar o desempenho de argamassas 
geopoliméricas utilizadas como material de reparo/reforço em vigas de concreto, aos 60 dias de idade. Todos os resultados obtidos permitirão avaliar o comportamento 
das vigas de concreto de cimento Portland sem e com reparo/reforço, usando uma argamassa comercial e duas geopoliméricas. As vigas serão igualmente armadas, para 
as mesmas condições de ensaio.
O programa experimental será realizado no Laboratório de Engenharia Civil (LECIV) da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 
Ribeiro (UENF) e no Laboratórios de Engenharia e Química da UNESA Campos dos Goytacazes. Os ensaios serão feitos para se obter as características físicas, químicas e 
mecânicas dos materiais que servirão como parâmetros para avaliar a aderência entre a argamassa comercial e as geopoliméricas com o concreto convencional e o 
aço.

Os materiais empregados na confecção dos corpos de prova serão: areia quartzosa, brita 0, cimento Portland CPIIE-32, CPV-ARI, aditivo superplastificante, barras 
de aço CA-25, barra de aço CA-60, barras de aço CA-50, metacaulinita, hidróxido de potássio, silicato de sódio alcalino comercial, água e argamassa comercial.

A 
sequência experimental que será executada é descrita a seguir.
 
Para as matérias primas:

* a classificação do agregado miúdo: composição granulométrica conforme 
ABNT NBR-NM 248 (2003); 	dimensão máxima característica conforme ABNT NBR-NM 248 (2003); 	módulo de finura conforme ABNT NBR-NM 248 (2003); massa 
específica conforme ABNT NBR-NM 52 (2009); 	absorção total conforme ABNT NBR-NM 52 (2009).
* a classificação do agregado graúdo: composição granulométrica 
conforme ABNT NBR-NM 248 (2003); módulo de finura conforme ABNT NBR-NM 248 (2003); dimensão máxima característica conforme ABNT NBR-NM 248 (2003).
* as 
barras de aço CA-25, CA-50 e CA-60 serão ensaiadas à tração na prensa da marca SHIMADZU®, modelo UH-F500 kNI, disponível na UENF, de acordo com a norma ABNT 
NBR ISO 6892 (2013);
* as propriedades físicas e químicas da metacaulinita serão obtidas pelos ensaios de espectroscopia de fluorescência de raios X; ensaio de massa 
específica real método de Le Chatelier (ABNT NBR NM 23, 2001); difração de raios X (XRD); granulometria a laser; análise térmica (TGA/DTG e DTA/DSC); microscopia 
eletrônica de varredura (MEV);
* os outros componentes das argamassas geopoliméricas são produtos químicos de fabricação padronizada e, portanto, suas 
composições químicas e físicas podem ser usadas sem dispersão dos resultados.

Para argamassas de reforço (geopoliméricas e comercial):

* resistência à compressão 
axial, de acordo com a norma ABNT NBR 5739 (2007);
* resistência à tração por compressão diametral, de acordo com a norma ABNT NBR 7222 (2011);
* microscopia 
eletrônica de varredura (SEM);
* análise termogravimétrica (TGA);
* análise térmica diferencial (DTA);

Ensaios de aderência:

* os ensaios de resistência de aderência 
à tração na flexão serão realizados utilizando combinações do substrato (neste trabalho definido como concreto convencional), argamassa comercial e argamassas 
geopoliméricas. Os corpos de prova serão mistos e formados, metade pelo substrato de concreto, metade pelo material de reparo/reforço;
* os ensaios de tirantes serão 
realizados para a determinação do coeficiente de conformação superficial especificada na ABNT NBR 7477 (1982). O diâmetro nominal das barras será variado. 

Ensaios 
com as vigas

A verificação do comportamento mecânico e da aderência das argamassas de reparo/reforço ao substrato de concreto armado será feito através do ensaio 
de resistência à tração na flexão a quatro pontos baseado na ABNT NBR 12142 (2010).
As vigas serão bi apoiadas, com seção transversal retangular de 100 mm x 100 mm 
x 650 mm, com relação vão de cisalhamento/altura efetiva (a/d) de 2,5. Os apoios serão de 1º e 2º gêneros, distando 525 mm entre si. O carregamento consistirá de duas 
cargas concentradas equidistantes dos apoios a 175 mm. As curvas carga versus flecha das vigas serão obtidas aos 60 dias de idade.
O sistema de reparo/reforço e 
substrato que consiste em um entalhe construído com isopor na forma de um trapézio (as dimensões serão definidas posteriormente) atingirá a armadura de aço no 
banzo tracionado do concreto, onde as argamassas de reparo serão aplicadas. O formato de trapézio e suas dimensões foram definidos de acordo com a norma NF P 18-
851 (1986)
Os ensaios de resistência à tração na flexão permitirão a obtenção dos valores de carga de ruptura. O vão livre será mantido fixo em 525 mm em todos os 
ensaios. As flechas serão obtidas por meio de dois transdutores elétricos de deslocamento posicionados a meia altura da amostra prismática. Extensômetros elétricos 
serão instalados no sentido transversal em até quatro locais: na zona de compressão; na zona de tração; na argamassa de reparo/reforço; e na interface 
substrato/argamassa. Os ensaios servirão, ainda, para avaliar o comportamento da aderência das argamassas de reparo/reforço ao substrato, através da análise das 
deformações sofridas pelos diferentes materiais de reparo/reforço em relação ao substrato. Com os dados de carga ao longo dos ensaios serão obtidos, pelo menos, dois 
valores de resistência importantes: o primeiro, da carga máxima de ruptura; e o segundo, correspondente à flecha máxima.

Serão três corpos de prova de cada 
configuração, denominadas:
* viga A: substrato sem reparo (sem aço);
* viga B: substrato sem reparo (com armadura);
* viga C: substrato com argamassa de 
reparo/reforço comercial (sem aço);
* viga D: substrato com argamassa de reparo/reforço comercial (com armadura);
* viga E: substrato com argamassa de 
reparo/reforço geopolimérica (traço 1 - sem aço);
* viga F: substrato com argamassa de reparo/reforço geopolimérica (traço 1 – com armadura);
* viga G: substrato com 
argamassa de reparo/reforço geopolimérica (traço 2 - sem aço);
* viga H: substrato com argamassa de reparo/reforço geopolimérica (traço 2 – com armadura);

Etapa 
4:
Elaboração do relatório final: tabulação dos dados obtidos como resultados dos ensaios, elaboração de gráficos, redação da análise dos resultados do programa 
experimental.
Os dados experimentais serão tabulados e tratados estatisticamente, por meio de medidas de dispersão e tendência central: média aritmética, desvio-
padrão (S) e coeficiente de variação (CV).

Resultados esperados
O principal resultado esperado é a comprovação do desempenho satisfatório da utilização de 
argamassas geopoliméricas baseadas em metacaulinita e ativadas com silicato de sódio e hidróxido de potássio no reforço à flexão de vigas de concreto armado 
convencional. Este resultado maior pode ser detalhado nos seguintes resultados parciais:
* obtenção de direitos autorais, referentes a processos e/ou produtos 
desenvolvidos ao longo do projeto, e que configurem avanço tecnológico e com potencialidade para uso comercial;
* publicação de trabalhos em periódicos nacionais e 
internacionais, resguardados os aspectos considerados sigilosos;
* participação em eventos científicos e tecnológicos para a divulgação e validação dos resultados 
obtidos, perante outras entidades públicas e privadas com interesse na área.

Espera-se a validação experimental das argamassas geopoliméricas utilizadas como 
material alternativo para reparo/reforço de vigas de concreto armado apresente as seguintes características:
* boa aderência frente ao concreto armado convencional; 


* aumento da carga de ruptura das vigas;
* a mesma ou maior qualidade que a argamassa comercial.

Viabilidade técnica e econômica, sendo de responsabilidade do 
docente a disponibilidade de recursos necessários à viabilização do projeto.
O período de desenvolvimento de pesquisa estimado é de 12 meses (fevereiro de 2019 – 
janeiro de 2020), conforme período estipulado no edital. Não foram verificados custos associados às etapas deste projeto pois:
* Na Etapa1: a pesquisa bibliográfica será 
feita nos computadores (contendo acesso à internet) dos laboratórios da UNESA-Campos dos Goytacazes, bem como em livros da biblioteca da unidade e em artigos dos 
periódicos Capes;
* Na Etapa 2: o planejamento dos experimentos e dosagem das argamassas serão feitos sem custos;
* Na Etapa 3: O programa experimental será 
executado no laboratório de química e engenharia civil da UNESA-Campos e da Universidade Estadual do Norte Fluminense (que o docente está vinculado). As matérias-
primas utilizadas serão fornecidas de forma gratuita pela UENF, visto que há projetos de pesquisa em andamento na área desta proposta. Os experimentos serão feitos 
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Cronograma:
Período
Atividades
02/2019 – 10/2019:
pesquisa bibliográfica.

02/2019 – 03/2019:
aquisição dos materiais.

03/2019 – 05/2019:
caracterização dos materiais; 

definição do elemento estrutural.

05/2019 – 06/2019:
dosagem dos concretos e das argamassas geop

em equipamentos dos laboratórios já citados.
* Na Etapa 4: Para tabulação dos dados obtidos como resultados dos ensaios, elaboração de gráficos, redação da análise 
dos resultados do programa experimental, serão usados computadores com aplicativos apropriados da UNESA-Campos e do docente.

PESQUISADOR(A): Flavio Peres Amado
Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia Mecânica

@: flavioam@petrobras.com.br

PROJETO: A REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO TÉRMICO EM BIFURCAÇÕES

Cronograma:
Atualização bibliográfica (levantamento dos artigos mais atuais) - Semanas 1 a 4;

Submissão de resumos ao *COBEM 2019 (os resumos devem ser submetidos nesta 
data estabelecida pela organização do congresso, para pré-seleção de artigos que serão submetidos

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO

Nos últimos dois anos, viemos desenvolvendo trabalhos que pretendiam prever a extensão da chamada região de desenvolvimento de fluxo em 
bifurcações simétricas e assimétricas, de microcanais e de tubulação convencional, em escoamento laminar. Assim, seis papers (três artigos e três resumos) foram 
submetidos, aprovados, apresentados e publicados em importantes congressos nacionais e internacionais, multitemáticos e específicos de ciências mecânicas (Amado et 
al, 2017, Amado et al, 2018a, Amado et al, 2018b, Amado et al 2018c, Amado et al 2018d, Amado 2018e). A presente proposta de projeto pretende ampliar o estado da 
arte da matéria, investigando agora a região de desenvolvimento térmico de fluxos laminares em bifurcações. 
Segundo Ghobadi e Muzychka, 2016, em um excelente 
review de correlações que descrevem a queda de pressão e a transferência da calor em fluxo laminar através de dutos curvos, até a data de publicação de seu trabalho, 
havia poucas equações que se propunham descrever o tamanho da região de desenvolvimento térmico em geometrias toroidais. Desta forma, torna-se absolutamente 
legítimo e necessário um trabalho de levantamento de equações para tal fim.  
Dentro deste contexto, Janssen and Hoogendoorn, 1978, propuseram uma expressão no 
formato mostrado na Eq. (1), que pretende descrever o comprimento desta região na entrada de tubos helicoidais, em condições de contorno que abordam fluxo de calor 
axial constante e temperatura periférica de parede também constante, em regiões de escoamento desenvolvido mas termicamente em desenvolvimento. 



Lth=(15,57〖Pr〗^(-0,8))/De                                                                                    (1)

Já para condições de desenvolvimento de fluxo e desenvolvimento térmico concomitantes, 
estabeleceram a Eq. (2) abaixo.

Lth=(20〖Pr〗^0,2)/De                                                                                             (2)

Onde "Pr" é o número de Prandtl e "De" o número de 
Dean, classicamente definido na Eq. (3), sendo "Re" o número de Reynolds, "R" o raio de curvatura do helicoide e "a" o raio interno do 
tubo.

De=Re√(a/R)                                                                                                              (3)

Como uma bifurcação não é propriamente uma geometria curva, em Amado et al, 
2018b, "R" é definido como o raio do arco que contem o canal de alimentação da bifurcação e um dos braços da forquilha, e é determinado conforme a Eq. 
(4).

R=(1200.5D〖Re〗^0.66)/θ^2                                                                                 (4)

Sendo "D" o diâmetro ou diâmetro hidráulico do tubo que constitui a bifurcação, e "θ" 

o meio ângulo da forquilha.
As equações (1) e (2) foram corroboradas por Yao, 1984, e indicam que o comprimento da região de desenvolvimento térmico, "Lth", é 
influenciado primordialmente pelo fluxo secundário gerado na curva e um pouco menos pela difusividade térmica, que é o principal fator determinante em trechos 
retos.
Mais tarde, Liu and Masliyah, 1994, em condições de simultaneidade de desenvolvimentos térmico e de fluxo, propuseram uma formulação mais complexa, 
evidenciada na Eq. (5) a seguir:

L_th=[(0,155+0,0064〖De〗^0,5 〖Pr〗^0,25)/(1+0,0122DePr)] Pr                  (5)

Esta equação é dita válida para 0,01<(R/a)<0,15 e 
20<De<5000.
Portanto, a proposta primária da pesquisa é o levantamento de correlações nos formatos mostrados nas Eq. (6) e (7), visando a previsão do comprimento 
da região de desenvolvimento térmico em condições de simultaneidade de desenvolvimento de térmico e de fluxo, em bifurcações.

 
L_th=(c1〖Pr〗^c2)/De                                                                                           (6)

L_th=[(c3+c4〖De〗^c5 〖Pr〗^c6)/(1+c7DePr)] Pr                                           (7)

Onde "c1" até 
"c7" são constantes a serem levantadas através de medições em simulações CFD por diferenças finitas e através de pacotes comerciais de CFD, disponíveis no mercado, os 
quais trabalham com elementos finitos.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma formulação matemática de previsão do comprimento da região de 
desenvolvimento térmico na entrada de bifurcações, a partir das formulações encontradas na literatura relativas à previsão em helicoides (Janssen and Hoogendoorn, 
1978, e Liu and Masliyah, 1994).

METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DE ETAPAS

A metodologia da pesquisa passa primeiro pelo modelamento 
matemático dos processos de escoamento em bifurcações simétricas de microcanais, com angulação variada, larguras de canal variadas e vazões variadas. Basicamente, 
as equações de Navier-Stokes e da Energia devem ser restritas às hipóteses que melhor se adequem ao fenômeno. As equações de Navier-Stokes prevêm o campo de 
velocidades e a equação da energia prevê o gradiente térmico, sendo o campo de velocidades informativo para o gradiente térmico.

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 e térmicos 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 nas duas formas de simulação (diferenças finitas e pacote comercial) com a previsão de comprimento da região de desenvolvimento de térmico, 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

É esperado que os valores previstos pela formulação matemática proposta 
encontre boa coincidência com as implementações computacionais e contribua para o estado da arte da matéria. 

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 

O 
investimento desta proposta é apenas de tempo. Os recursos computacionais estão disponíveis no campus Niterói ou são de posse deste pesquisador. Não há trabalho 
experimental envolvido e uma hipótese restritiva da proposta é que os resultados das simulações serão fiéis ao fenômeno físico real
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Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia Mecânica
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PROJETO: Análise Cinemática e Dinâmica de Robôs Colaborativos

Cronograma:
Fev/2019 a Abr/2019-Revisão Bibliográfica.
Mar/2019 a Abr/2019- Levantamento dimensional da geometria do robô.
Mar/2019 a Maio/2019-Modelagem 
tridimensional do robô
Abr/2019 a Jun/2019-Levantamento das características geométricas do robô através do softwa

Descrição do Plano de Trabalho
1.	Introdução

A utilização de robôs industriais nos processos de fabricação vem sendo feita desde a década de 1960, segundo Siciliano et. al. (2009) e possui uma série 
de benefícios associados à padronização da qualidade, ao aumento de produtividade, confiabilidade e flexibilidade, devido ao fato de serem reprogramáveis, alinhado 
com os objetivos de desempenho industriais definidos por Slack et. al. (2002), que levam à redução de custos e tempo de manufatura. Outra vantagem da utilização dos 
manipuladores robóticos está na possibilidade de retirar seres humanos de tarefas perigosas, tediosas, impossíveis e onde são mais produtivos e econômicos, conforme 
enunciado por Nof (1999).
Nesse sentido, em 1996 surgiu o primeiro protótipo de robô colaborativo ou cobot (collaborative robots ). Os cobots são manipuladores 
robóticos que compartilham o mesmo ambiente com seres humanos de forma segura, por incorporarem dispositivos em seu sistema, ou em seu espaço de trabalho, que 
limitam torque e velocidade. Por se tratar de uma tecnologia relativamente recente, as aplicações desse novo tipo de manipulador robótico ainda estão em debate e 
análise, o que fornece oportunidades de PD&I na busca de melhorias.
Por apresentarem riscos aos seres humanos, a utilização de robôs industriais está sujeita a normas 
de segurança rígidas (FRYMAN; MATTHIAS, 2012), que dentre as recomendações consta a necessidade de enclausuramento destes dispositivos afim de reduzir os riscos 
de acidentes de trabalho. Entretanto, a demanda por flexibilidade e a busca de automatização de processos complexos vêm fazendo com que os fabricantes de robôs 
industriais busquem soluções para que o ambiente de trabalho possa vir a ser compartilhado tanto por robôs, quanto por seres humanos.
De acordo com a Federação 
Internacional de Robótica (IFR - International Federation of Robotics), o Brasil implementou em 2016 apenas 1.207 unidades de robôs industriais, ao passo que a China 
implementou 87.000 novas unidades. É notório o crescimento industrial da China no cenário mundial e muito desse crescimento se deve ao fato da produtividade 
alcançada por aquele país. Sendo assim, o domínio de tecnologias na área de robótica é uma peça fundamental para o desenvolvimento do país e espera-se, com esse 
projeto, incentivar e fomentar o desenvolvimento de robôs colaborativos mais eficientes, mais seguros e mais baratos.
Dessa forma, a determinação das equações de 
movimento que definem como se comporta o robô é fundamental para que o robô seja empregado em sua plenitude, trabalhando com sua máxima eficiência, ou seja, 
com o menor tempo possível e sem causar riscos à segurança dos seres humanos.

2.	Objetivos

O objetivo geral do presente projeto é desenvolver e aplicar a 
modelagem cinemática e dinâmica de robôs colaborativos, obtendo as equações de movimento e definindo o comportamento dinâmico de robôs colaborativos.
Outro 
objetivo deste trabalho é definir a dinâmica inversa para estimar os momentos e as forças dinâmicas de reação nas articulações.
 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 robôs colaborativos. Posteriormente, para definição das equações de movimento, as 
principais metodologias utilizadas são a Segunda Lei de Newton, Formulação de Lagrange e Multiplicadores de Lagrange. Pretende-se usar matrizes de transformação e 
sistemas de referência não inerciais para se definir um procedimento sistemático que possa ser aplicado a diferentes tipos de robôs colaborativos.

4.	Resultados 
esperados

Pretende-se encontrar analiticamente as equações de movimento que definem a posição, a velocidade e a acelerações das peças que compõem o robô. Além 
disso, pretende-se resolver as equações numericamente e traçar gráficos que representam os parâmetros supracitados. Outros resultados a serem obtidos são as forças e 
os momentos de reação nas juntas e nos pontos de apoio do robô, que são grandezas muito importantes para o projeto do robô e a verificação da viabilidade de 
construção do robô.

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, uma vez que existem licenças estudantis disponíveis para os softwares necessários. 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.
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PROJETO: Aditivos naturais como agentes protetores contra a degradação de plásticos por UV

Cronograma:
A metodologia experimental consistirá das seguintes etapas:
1. Revisão da bibliografia (fevereiro de 2019 a dezembro de 2020) - etapa contínua ao longo de todo o 
período do projeto, o que fornecerá informações necessárias para a interpretação dos resultad

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
O termo degradação pode ser definido como uma série de reações químicas envolvendo também ruptura das ligações da cadeia principal da macromolécula. 
Outra definição, mais abrangente, é qualquer mudança indesejável nas propriedades de um sistema polimérico, podendo ser até mesmo a perda de plastificantes devido 
à migração. Desta forma, 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. 
Uma das principais fontes 
causadoras da degradação de polímeros é a radiação ultravioleta (comprimento de onda entre 100 e 400 nm) que corresponde a cerca de 5% da radiação solar. Parte da 
radiação solar é filtrada pela camada de ozônio e outros constituintes da atmosfera, de modo que o comprimento de onda mínimo da radiação UV que atinge a superfície 
terrestre é 290 nm. A absorção desta radiação por grupos específicos do polímero causa um aumento na excitação eletrônica, podendo resultar em cisão molecular. Em 
presença de oxigênio tem-se a foto-oxidação, que apresenta características muito semelhantes à oxidação. A diferença fundamental entre os processos de termo e foto-
oxidação está na etapa de iniciação. As etapas seguintes de oxidação são as mesmas da termo-oxidação e provocam no polímero uma grande deterioração nas 
propriedades físicas e na aparência superficial. 
Alguns polímeros como o polipropileno (PP) e o polietileno (PE) só absorvem fortemente a radiação UV com 
comprimentos de onda menores que 250 nm, o que é bem inferior ao limite de que atinge a superfície terrestre (cerca de 290 nm). Apesar disso, estes materiais são 
altamente suscetíveis à fotodegradação. A explicação mais aceita é que substâncias como hidroperóxidos e carbonilas (gerados no processamento ou na síntese) atuam 
como iniciadores da fotodegradação - chamados de cromóforos. Alguns aditivos como pigmentos, cargas, lubrificantes ou plastificantes também podem atuar como 
cromóforos durante a foto-oxidação de polímeros.
Filtros solares são substâncias capazes de absorver, refletir ou refratar a radiação ultravioleta e assim minimizar os 
efeitos da exposição direta da luz solar. Atualmente, é uma tendência do mercado o desenvolvimento de produtos com componentes de origem natural, em especial de 
origem vegetal, de forma a explorar e evidenciar a biodiversidade brasileira. Assim sendo, o presente projeto volta atenção para o aproveitamento de alguns óleos 
vegetais como possíveis aditivos contra a foto-oxidação do polipropileno. O PP um termoplástico de uso geral cujo baixo custo possibilita o emprego em variadas 
aplicações, mesmo não apresentando um balanço geral de propriedades totalmente favorável. Um dos maiores problemas é a baixa resistência à degradação oxidativa na 
etapa de processamento e/ou na exposição prolongada ao intemperismo.  

Objetivos
O principal objetivo deste projeto é analisar a influência de alguns óleos vegetais - 
por exemplo, óleo da semente de uva, óleo de castanha do Brasil e óleo de mamona - como possíveis aditivos protetores contra a degradação por UV em um 
termoplástico de uso geral, o polipropileno (PP).    
O projeto será centrado nos seguintes objetivos específicos: (i) Análise da cinética de degradação do termoplástico 
através da técnica de termogravimetria (TGA) / termogravimetria derivativa (DTG); (ii) Análise da cinética de  cristalização do termoplástico através da técnica de 
calorimetria exploratória diferencial (DSC); e, (ii) análise das propriedades mecânico-dinâmicas - fluência (“creep”) e viscoelasticidade - através de um analisador 
mecânico-dinâmico (DMA). 

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 do termoplástico de interesse – polipropileno (PP) comercial, com 
características específicas para o processamento por extrusão. 3. Caracterização dos produtos naturais: determinação da composição química dos óleos vegetais; reologia; 
análise por infravermelho; e, análise térmica por termogravimetria (TGA) e termogravimetria derivativa (DTG) com o objetivo de se avaliar a cinética de degradação 
termo-oxidativa de cada óleo em particular. 
4. Processamento das misturas em extrusora de rosca dupla: Termoplástico puro; PP + 0,5%, 1% e 1,5% de óleo da semente 
de uva; PP + 0,5%, 1% e 1,5% de óleo de castanha do Brasil; e, PP + 0,5%, 1% e 1,5% de óleo de mamona. Condições de processamento: velocidade do parafuso de 100 
rpm, perfil de temperatura de 180 / 190 / 200 / 210 / 220C; 
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 em particular. As taxas de aquecimento estimadas são de 3C/min, 6C/min e 
12C/min; atmosfera de ar sintético e faixa de 50-600C. Determinação dos parâmetros experimentais para a cinética de cristalização através da calorimetria exploratória 
diferencial (DSC). As taxas de aquecimento estimadas são 3C/min, 6 C/min e 12C/min; atmosfera de ar sintético e faixa de 50-250C. 
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-dinâmicos. Os corpos de prova serão obtidos através de 
fresagem das placas seguindo as dimensões recomendadas para cada ensaio em particular. 
7. Avaliação das propriedades mecânico-dinâmicas das diferentes 
composições. Os ensaios de resistência à fluência (“creep”) e de relaxação de tensões serão conduzidos em uma analisador mecânico-dinâmico (DMA). 
8. Montagem da 
câmara de UV e exposição por um período de 45 dias ininterruptos das diferentes amostras de PP processadas. 
9. Avaliação das amostras submetidas à exposição por 
UV – análise térmica (TGA/DTG e DSC) e análise por DMA. 
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
O principal resultado esperado para o presente projeto é que os óleos vegetais 
escolhidos possam apresentar um desempenho satisfatório como possíveis aditivos de proteção contra a degradação do PP por UV. Além disso, também se espera, 
mediante análise estatística dos resultados experimentais, que o melhor óleo vegetal, dentre aqueles testados, assim como o teor ótimo na mistura, possa ser 
determinado. Desta maneira, se deseja que uma rota alternativa para a fabricação de artefatos de polipropileno possa ser implementada, onde os óleos vegetais seriam 
substitutos dos aditivos comerciais, o que 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 por DMA 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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PROJETO: Aerogerador Vertical para Ambientes Urbanos

Cronograma:
1-Identificar e analisar os diferentes tipos de turbinas	Fevereiro																					
2-	Caracterizar as turbinas verticais e os seus mecanismos de operação e 
funcionamento. 			Fevereiro 																			
3-	Obter as propriedades físico-químicas do ar

Descrição do Plano de Trabalho
1 - INTRODUÇÃO
O aproveitamento da energia eólica e sua transformação em energia mecânica tem registros históricos desde da antiguidade por inúmeras formas 
como fonte de acionamento de pequenas embarcações e o moinho de vento. Os dados de aproximadamente 900 D.C., comprovam que os persas, povo residente na 
região da Ásia Ocidental, foram os responsáveis pelas primeiras construções de moinhos de ventos que utilizaram o vento como propósito específico (MANWELL et al., 
2014).
O desenvolvimento da indústria do carvão não interrompeu totalmente o uso de moinhos no século XVIII, e neste período, as pesquisas experimentais do 
engenheiro britânico John Smeaton, resultaram em três regras básicas referentes ao aproveitamento da energia do ventos como um produto (MANWELL, et al., 
2014):
1ª – A velocidade de ponta das pás é idealmente proporcional a velocidade do vento.
2ª  - O torque máximo é proporcional ao quadrado da velocidade do 
vento.
3ª – A potência máxima entregue é proporcional ao cubo da velocidade do vento.
As três regras ou 3 leis foram utilizadas para aperfeiçoamento de projetos de 
moinho e em 1888, nos Estados Unidos, Charles F. Brush construiu o primeiro cata-vento para produção de energia elétrica, tendo em um moinho como referência 
conceitual de projeto. A geração de energia elétrica a partir de uma turbina eólica foi possível devido ao desenvolvimento do gerador, pelo industrial alemão Werner von 
Siemens, em 1866 (DUTRA, 2010).
Atualmente, em razão dos custos de energia e os impactos ambientais, a energia eólica tem sido destaque como uma alternativa 
viável para compor a matriz energética de diversos países, principalmente no Brasil. O petróleo tem sempre uma valor e importância como fonte principal de energia, mas 
a energia solar e eólica no século atual ganham proeminência em devido aos desenvolvimento tecnológico atual (DUTRA, 2010).
As pesquisas com diferentes projetos de 
turbinas eólicas foram desenvolvidas a partir da década de 60 do século XX e atualmente tem grande importância para redução de impactos ambientais oriundos da 
demanda de energética por produção de hidrocarbonetos (MANWELL et al., 2014). As diferentes formas geométricas são atualmente fonte de pesquisas para extrair o 
maior potêncial da disponibilidade do vento. 
No entanto, diversas problemas podem ser apresentados para obter um aerogerador com eficiência adequada para uso da 
energia eólica como fonte de geração de energética. Para atender as 3 leis é necessária a disponibilidade de vento na região com intensidade e direção, além da 
frequência. Extrair a maior de potência do fluxo de vento em um local requer avaliações geométricas do tipo de pá (blade), demanda o estudo de configurações e a 
execução de testes. A análise da fenômenos de transporte são fundamentais para a contrução de um protótipo e desenvolvimento de produto para atender às exigências 
do mercado para composição de energia de forma econômica. 
Novas ferramentas de modelagem e simulação dos mecanismos físicos para extração de energia 
mecânica do vento foram extensamente desenvolvidas com a finalidade de aumentar o desempenho da transformação em energia elétrica e uso no ambiente industrial 
ou nas residências (MANWELL, et al., 2014). A utilização de computadores para simulação ampliam as oportunidades de testes para posterior fase de construção de 
modelos, avaliação e aprovação do produto medição em túnes de vento.
Os custos de energia elétrica impõe novos investimentos de pesquisa e constitui um motivador 
para avaliar as regiões adequadas para instalação de turbinas aerogeradoras em residências ou condomínicos. Identificar áreas com potencial de disponilidade de vento 
para geração de energia útil é a primeira premissa visto que nem todas regiões apresentam potencial para incidência de vento devido a variabilidade do vetor intensidade 
e direção da velocidade no globo terrestre em função das correntes do mar e das estruturas de relevo. A segunda e principal questão parte da especifição da geometria da 
turbina com base nas 3 leis apresentadas por John Smeaton que indica o melhor desempenho para construção de protótipo e desenvolvimento de um sistema 
aerogerador compacto que possa ser comercializado para uso em pequenas residências.
Existem 2 tipos clássicos de turbinas sem detalhar o design que se referem a 
estrutura geométrica: turbinas de rotores horizontais e turbinas de rotores verticais. As turbinas horizontais dependem necessariamente da direção do vento, equanto as 
de rotores verticais operam independente da direção do vento (DUTRA, 2010). No entanto, apenas a análise simplista de projeto não é válida, pois requer estudos 
específicos para análise geométrica devido aos fenômenos envolvidos de mecânica de fluidos como a força de arraste e torque.
A geometria de uma classe de turbina 
vertical pode variar de forma significativa para aproveitar a incidência do vento, converter em energia mecânica e depois em energia elétrica. As pesquisas para identificar 
o sistema de maior desempenho é o cerne desta pesquisa que é pautada em engenharia mecânica e na mecânica dos fluidos, assim como fenômenos de transporte e 
produto. São apresentados 3 modelos básicos de turbinas verticais conforme citado por diversos autores para nortear a pesquisa.
Turbina vertical: (a) Rotor Savonius,  (b) 
Rotor curvo de Darrieus, e (c) Rotor de Darrieus

Os estudos experimentais em túnel de vento são necessários para avaliar desenvolvimento de produtos protótipos que 
possam ser tecnicamente e economicamente viáveis em pequena escala para geração de energia. No entanto, devido aos custos e tempo, a análise de semelhança 
cinemática, geométrica e dinâmica são utilizadas para a composição de projeto, assim como o imprescendível estudo CFD (Computational Fluid Dynamics) para validação 
de projeto conceitual proposto com investigação específica de variávei de sistemas. Anterior as fases de simulação por CFD são utilizadas análises e cálculos com soluções 
analíticas para   posterior programação e avaliar os resultados de forma preliminar.
A construção de protótipos é uma fase importante para investigação do desempenho 
de aerogeradores. Para atingir essa etapa é necessário desenvolver o estudo das alternativas por meio de simulação em diferentes condições de operacionais.
 


2	OBJETIVO DA PESQUISA
Desenvolver o protótipo virtual de um aerogerador vertical por meio de modelagem e simulação computacional para uso em uma 
microrregião no Estado do Rio de Janeiro.  
3	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos de pesquisa que fazem parte da etapa de desenvolvimento do projeto são os 
seguintes:
1-	Identificar e analisar os diferentes tipos de aerogeradores eólicos (turbinas eólicas).  
2-	Desenvolver a análise comparativa de desempenho baseada na 
pesquisa na literatura.
3-	Caracterizar as turbinas verticais e os seus mecanismos de operação e funcionamento.  
4-	Especificar o perfil geométrico do perfil da pá 
conforme o padrão NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) para testes.
5-	Pesquisar os modelos matemáticos dos fenômenos físicos de funcionamento 
das turbinas eólicas verticais: mecanismos de conservação de massa, momento e energia.
6-	Construir os modelos matemáticos para cálculo da potência, torque, 
momento e eficiência.
7-	Analisar os resultados das simulações de desempenho em diferentes condições de vento a partir dos modelos matemáticos obtidos.
8-
	Pesquisar no atlas eólico para a região de Lagos, Estado do Rio de Janeiro, a intensidade de vento, direção e sentido para caracterização de valores de perfil de 
velocidade em função de altura, locação (microrregião) e temperatura. 
9-	Construir o modelo CAD de turbina eólica vertical a partir dos resultados das simulações 
obtidas.
10-	 Simular a geração de energia para turbina em CFD com as condições da microrregião.
11-	Analisar o desempenho do aerogerador para obter desenho do 
produto (protótipo virtual 3D) 

4	METODOLOGIA DE PESQUISA
 A metodologia proposta é de natureza aplicada, pois busca usar a engenharia com a finalidade de gerar 
energia e do tipo de caráter exploratório e descritivo. Exploratório devido à necessidade de compreender os diferentes tipos de tecnologias de aerogeradores, os 
mecanismos operacionais e as configurações geométricas para extrair a energia do vento para gerar eletricidade com eficiência. As pesquisas bibliográficas serão 
realizadas em diferentes bases científicas. As buscas de trabalhos e artigos serão realizadas a partir do marco temporal a partir do ano 2010 para obter a bibliometria 
referente ao tema e ao problema abordado.
O tipo descritivo é em razão da necessidade de detalhar as características de engenharia da turbina como as pás, geometria, 
estrutura e os dados operacionais como rotação, eficiência e outros parâmetros para descrição para compreensão e análise dos fenômenos de transporte de fluidos 
envolvidos para produção de energia. No entanto, a pesquisa tem o caráter de pesquisa explicativa, pois em decorrência das análises dos mecanismos tem a finalidade de 
relacionar os fenômenos e identificar os fatores e efeitos associados ao protótipo aerogerador para geração de energia com eficiência.
O caráter documental da pesquisa 
está associado na obtenção de um universo relevante de fontes de referência técnicas para subsidiar a construção de protótipo com informações que servirão para 
direcionar a pesquisa.    
O procedimento técnico empregado no projeto de pesquisa é experimentação por simulação virtual em duas linhas: simulação com investigação 
de resultados por soluções analíticas e simulação numérica. 
4.1	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DO MÉTODO

1-	Identificar e analisar os diferentes tipos de turbinas
2-
	Caracterizar as turbinas verticais e os seus mecanismos de operação e funcionamento. 
3-	Obter as propriedades físico-químicas do ar relevantes para modelagem dos 
fenômenos.
4-	Avaliar os modelos matemáticos dos fenômenos físicos.
5-	Analisar as equações que regem os mecanismos de conservação de massa, momento e 
energia.
6-	Construir o modelo matemático em Maple ou Matlab dos fenômenos.
7-	Pesquisar no atlas eólico para a região de Lagos, Estado do Rio de Janeiro, os 
parâmetros ambientais meteorológicos
9-	Desenvolver a simulação da turbina para geração de torque, momento e energia.
10-	Construir o modelo CAD de turbina 
eólica vertical.
11-	Simulação e análise de resultados para geração de energia para turbina em CFD
12-	Desenhar a turbina em escala com especificação de parâmetros 
de desempenho. Desenho de produto CAD
13-	Relatório Final
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PROJETO: Estudo da viabilidade de produção de ímãs permanentes de alta dureza para aplicação da industria automobilística.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Teórica
Automóveis de modo geral são constituídos de inúmeros e pequenos motores com as mais diversas aplicações que vão desde motor do limpador de 
para brisas, para movimentar os vidros das portas, para abrir portas automaticamente entre outras. A indústria automobilista associado com a necessidade de reduzir o 
consumo de energia e poluentes de sua queima, está cada vez mais interessada em busca de novas soluções que possa diminuir o tamanho e peso de motores elétricos 
principalmente para aplicação em uma nova geração de automóveis de que são comercializados no qual pode substituir parcial ou totalmente combustíveis por 
eletricidade.
Atualmente o mercado de materiais magnéticos movimenta algo em torno de R$ 500 milhões/ano no Brasil, sendo que aproximadamente 70% são por 
eletroímãs e aproximadamente 30% pelos ímãs permanentes.
Ímãs aplicados na indústria automobilística principalmente em motores elétricos normalmente são 
fabricados por ferrites devido ao baixo custo. Em contrapartida, com o avanço do mercado chinês, imas permanentes de alta dureza tem sido fabricados por ligas de 
terras raras e metais magnéticos.
Terras raras são substâncias químicas usadas na indústria para a produção de diversos itens. Embora sejam abundantes, metais de 
terras raras, recebem esse nome por serem de difícil extração. Macias, maleáveis, dúcteis e de coloração que varia de cinza escuro a prateado, as terras raras são 
compostas por 17 elementos químicos, sendo eles o escândio (Sc), o ítrio (Y) e mais 15 lantanídeos: lantânio (La), cério (Ce), praseodímio (Pr), neodímio (Nd), promécio 
(Pm), samário (Sm), európio (Eu), gadolínio (Gd), térbio (Tb), disprósio (Dy), hólmio (Ho), érbio (Er), túlio (Tm), itérbio (Yb) e lutécio (Lu).
O uso de ímãs produzidos por 
materiais de terras raras, como praseodímio (Pr), neodímio (Nd), samário (Sm), gadolínio (Gd) e disprósio (Dy), já é uma realidade, está se desenvolvendo muito 
rapidamente. Suas propriedades químicas e físicas são utilizadas em uma grande variedade de aplicações tecnológicas e de grande interesse em aplicações na indústria de 
automobilística e em energia renovável como turbinas eólicas1,2, supercondutores, catalisadores, entre outros. Terras raras na produção de ímãs são importantes na 
preservação da coercividade em faixas de temperaturas de operação de um sistema, 160ºC – 180 ºC. A maioria das terras raras são extraídas pela China1, maior 
exportadora do mundo desses elementos. 
 Várias ideias estão sendo exploradas na busca de alta coercividade em alta temperatura para imas que contenham terras 
raras. Um conceito original que envolve o aumento da coercividade em ímãs duros que pode estar baseado no acoplamento superferrimagnético1. 
O. Akdogan et al1  
produziu sanduiche de filmes finos de GdFe2 entre camadas de Nd2Fe14B sobre silicio variando a espessura nanométrica do filme. Uma camada de material magnetico 
macio sobre gãos de material magnetico duro. Resultando em um acoplamento magnético antiparalela na interface macio-dura, daí o termo acoplamento 
superferrimagnético. Foi realizado caracterizações morfológica por Microscopia Eletronica de Varredura, caracterização estrutural por Difração de Raios-x com ângulo 
rasante e caracterização magnética por Magnetômetro de Amostra Vibrante com resultados satisfatórios e de acordo com a teoria proposta.
Na presença de um campo 
mangético a magnetização tende a induzir uma magnetização reversa no grão duro. Por simplicidade, assume que os momentos magnéticos da fase dura é antiparalela e 
a anisotropia da fase macia é considerada igual a zero. Os momentos magnéticos da fase macia são paralelo ao campo aplicado e tendem a manter sua orientação e o 
acoplamento de troca interfacial com a fase dura trabalha contra a magnetização de grão duro de magnetização contraria (reversa). Para o melhor entendimento desses 
imas, geralmente sao estudados na forma de filmes finos sobre substratos inertes.
Pentón-Madrigal et al produziram nanoestruturas magnéticas Gd(Co1_xCux)5 por 
tecnicas de arc melting2 com concentração x variando entre 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 e 0,5. Foram preparadas em atmosfera controlada usando um material com pureza de 
pelo menos 99,9% em peso. Foram realizadas caracterizações estruturais por Difração de Raios-x com ângulo rasante e caracterização magnética por Magnetômetro de 
Amostra Vibrante com resultados satisfatórios. Os resultados mostraram que a nucleação dos dominios magnéticos se deu por rotação coerente da magnetização, 
apresentou regiões de campo de baixa anisotropia devido a defeitos de cristal locais como em Sm (Co, Cu)5, que são responsáveis por grandes valores do campo 
coertitivo (Hc) no qual não foram observados nessas amostras3. 
Hao Su et al4 investigaram a proporção Nd-Fe-B em  Filmes finos magnéticos sobre substrato de Silicio 
utilizando magneton sputtering para produção dos filmes e obitveram o melhor resultado liga de Nd12Fe76.4B11.6 que alcançaram uma magnetização residual de 1,32 T 
e um campo coercivo de 1,56 T. Observaram tambem que a partir da temperatura de 450 °C essas propriedades diminuem.
Sang Won Yoon da universidade de Seoul em 
20175 fez um estudo do design de um ímã produzido por um material magnético mole para otimizar as características do material, reduzindo as perdas do fluxo 
magnético aumentando consideralmente a densidade de fluxo magnético e a influencia no seu desempenho. e o tamanho do ímã permanente retangular.  A melhoria no 
desempenho depende fortemente dos parâmetros incluindo permeabilidade, rigidez e espessura, especialmente do tamanho do ímã e dos materiais magnéticos 
envolvidos. As análises concluem que os nanomateriais recentemente introduzidos (tendo permeabilidade magnética muito maior) pode potencialmente inovar o 
desempenho destes ímãs. No entanto, o desempenho pode ser degradado sem otimização de design. Uma vez otimizados, os nanomateriais integrados facilitam uma 
melhoria significativa em comparação com um design sem materiais magnéticos integrados.
Desse modo faz necessário busca de novas metodologias para a produção de 
ímas na escala nanometrica para otimizar o desempenho de motores elétricos aplicados a industria automobilística. 

Objetivos:

Este projeto é fruto de uma parceria 
estabelecida entre o professor Luiz Carlos de Lima do grupo de engenharia mecânica da Universidade Estácio de Sá, o laboratório de superfícies e Interfaces da 
COPPE/UFRJ coordenado pela professora Renata Antoun Simão, o laboratório de nanomateriais magnéticos da UFRJ sob coordenação da professora Vitoria Barthen que 
por sua vez tem uma forte coloaboração com a VALEO e o grupo do Instituto NEEL CNRS sob coordenação do professor Dominique Givord, que tem como motivação a 
óbvia constatação de que o crescimento da demanda de energia, particularmente em países em desenvolvimento como o Brasil, está diretamente relacionada a um 
aumento da qualidade de vida da população. 
Esta demanda tem crescido exponencialmente principalmente pela preocupação de diminuição da poluição causada pela 
queima de combustíveis principalmente por busca de soluções de novas formas de energia que substitua fontes poluidoras. Além disto, como as reservas universais de 
petróleo têm diminuído gradualmente, torna-se indiscutível que fontes renováveis de energia será a resposta para a crescente demanda de energia do futuro. Um dos 
itens em pauta atualmente na indústria é o problema energético como um todo e, portanto torna-se imperativo o investimento em pesquisa na área de materiais para 
aumentar a eficiência de motores elétricos vislumbrando a possibilidade de aplicação em automóveis mais leves e eficientes energeticamente. 
Esse estudo tem como 
principal objetivo entender o estado da arte, produzir e caracterizar uma serie de filmes finos magnéticos nanoestruturados de alta performance com aplicação na 
indústria automobilística principalmente na produção no motores mais eficientes e menores que possam utilizar menos energia. 
Caracterizar morfológica, magnética e 
estruturalmente os filmes produzidos para comparar com a literatura. Esse projeto faz parte de um projeto maior de cooperação entre grupos de pesquisas 
internacionais. Enfim, abranger toda a cadeia de conhecimento relacionada ao desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias desde o desenvolvimento até a 
avaliação de seu desempenho. Assim, os objetivos desse estudo podem ser descritos como:
(i)	O desenvolvimento de tecnologias para produção de imãs de alta dureza 
mangética a base de ligas de terras raras e metais que apresentem alto desempenho;
(ii)	A avaliação de desempenho magnético dos filmes produzidas;
(iii)	 Avaliação 
morfológica para verificar a nanoestruturação e falhas no revestimento;
(iv)	Organização dos resultados e publicação em revistas internacionais da área.

Constituem 
objetivos secundários do presente projeto:

1-	Consolidar a linha de pesquisa em filmes finos na UNESA e uma parceria entre laboratórios nacionais e internacionais 
multiusuários;
2-	Qualificar pesquisadores no que se refere a síntese, caracterização e desenvolvimento de aplicações de materiais magnéticos nanoestruturados;
3-
	Ampliar e aprofundar conhecimentos científicos sobre o assunto visando compartilhá-lo futuramente com a comunidade científica e com o meio empresarial do estado e 
do País.

Materiais e Métodos
	Dentre os possíveis modos de produção de óxidos mistos ou superfícies de óxidos nano estruturadas por partículas metálicas tem sido 
avaliada para produção de recobrimentos mistos em larga escala é a técnica de deposição física (PVD) por magnetron sputtering. Magnetron Sputtering reativo permite a 
produção de recobrimentos cerâmico-metálicos – ditos cermet - com uma porção definida de partículas magnéticas. 

No laboratório de nanomateriais magnéticos da 
UFRJ tem um método para a deposição de filmes finos magnéticos por técnica de deposição física (PVD) por magnetron sputtering que se baseia na deposição de ligas 
metálicas com a possibilidade de variar gradualmente a espessura ou variar materiais fazendo filmes de multicamandas ou sanduiches. No laboratório de filmes finos da 
COPPE possui dois microscópios de força atômica para caracterizar a morfologia e a distribuição de domínios magnéticos aplicando a essa técnica o modo MFM – 
microscópio de forma magnética. 

Caracterização Estrutural
Todos os filmes serão caracterizados por difração de Raios-X para verificar as fases presentes, o grau de 
oxidação do níquel e avaliar a cristalinidade e o tamanho dos grãos metálicos formados. 
Resultados esperados:
	Espera-se com este projeto produzir filmes finos 
magnéticos aplicados a indústria automobilística para produção de novos imãs de alta performance e estáveis a altas  temperaturas. Deve ser submetido pelo menos um 
trabalho completo para publicação em revistas em revistas de circulação internacional. 
	Durante o desenvolvimento deste projeto pretendemos envolver diretamente 
no tema do projeto alunos de pós graduação como doutorado, mestrado e alunos de iniciação cientifica.
Viabilidade técnica e econômica
O presente projeto de parceria 
entre UNESA, laboratórios multiusuários nacionais e internacionais de superfícies e filmes finos consistirá no fortalecimento do grupo de pesquisa das instituições com 
possibilidades de novas parcerias.
O proponente tem vasta experiência em produção de filmes finos nanoestruturados e na caracterização morfológica destes filmes. Os 
grupos envolvidos são multiusuários possuem grande interesse tendo em vista a falta de pessoal capacitado para a produção. O professor Luiz Lima montou um 
equipamento de produção de filmes finos nanoetruturado com grande sucesso no qual foi registrado no INPI sob forma de patente.
Os grupos envolvidos além de possuir 
todo know-how para a produção dos filmes tem grande interesse em parcerias para capacitação de novos alunos, pesquisa aplicada e busca de novas parcerias 
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PROJETO: Instrumentalização utilizando a plataforma Arduino para manutenção de condições ideais para plantações de morangos em Nova Friburgo

Cronograma:
Fev / 2019 – Pesquisa Bibliográfica e compra do adubo e terra para plantio. Determinação da Geometria das estufas 
Mar / 2019 – Testes da estufa e relato dos 
resultados com acionamento das ventoinhas. Testes dos sensores de umidade, iluminação e temperatu

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução 
O morangueiro é uma planta pertence à família das rosáceas, nativa de regiões de clima temperado da Europa e das Américas[1]. Os frutos do morangueiro, 
em contrassenso ao popularmente conhecido, são as sementes que existem no pseudofruto morango. O morango possui importante atividade antioxidante e seu 
consumo está associado à manutenção da imunidade e prevenção de doenças crônicas. É utilizado na culinária tanto na forma in natura como processada podendo fazer 
parte de saladas, sucos e acompanhamentos. No Brasil estão presentes as cultivares: Oso grande, Camarosa, Ventana, Camino Real, Palomar, Festival, Aromas, Albion, 
Diamante, San Andreas, Monterey e portola. 
Comumente o cultivo do morango atenta as seguintes etapas:  preparo do solo, escolha da época e geometria para o 
plantio, adubação e trato cultural (rotação da cultura). Cita-se também o cuidado permanente com a presença de pragas e problemas mais comuns ao morangueiro como 
a presença de manchas de folhas e podridão de caule, raízes e frutas (evitada pela poda), a presença de fungos e infecções (evitadas pela higienização dos equipamentos e 
rotação de cultura) e a presença de insetos e roedores (controlados pela presença natural ou inserção artificial de predadores). Devido à grande quantidade de água em 
sua composição, O morango é se deteriora com rapidez e para ter maior vida útil é recomendável que seja realizada a colheita de 60 a 80 dias após o plantio (quando 
realizado na forma de mudas), de forma manual e diariamente seguindo a coloração da maturação. Também é recomendável refrigeração entre 2ºC e 4ºC para realização 
do transporte, desacelerando assim sua decomposição.
Extensa revisão bibliográfica pode ser encontrada sobre métodos de cultivo[2], manutenção[3] e [4] e colheita 
para as diversas espécies de morango. De acordo com dados de 2016 da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Brasil é o maior cultivador de 
morangos da América do Sul, respondendo por 40 % da produção, que ocupa aproximadamente 3500 hectares e com uma demanda anual crescente que atualmente 
requer 175 milhões de mudas.  No âmbito regional, segundo dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) [5], a cidade de Nova Friburgo é a maior 
produtora de morango do Estado do Rio de Janeiro, com 39 produtores espalhados na zona rural, situados principalmente nos bairros de Campo do Coelho, Salinas, 
Amparo e Ponte Branca. O último levantamento da Emater de 2017, mostra que foram produzidas 884 toneladas de morango no município, que conta com associação 
dedicada exclusivamente ao desenvolvimento de técnicas para produção e comercialização do morango, a Associação dos Produtores de Morango de Nova Friburgo 
(Amorango).  Em friburgo encontra-se crescente o número de produções na forma suspensa (plantação direta em tubulação, sem contato com o solo). 
Considerando a 
relevância econômica apresentada pelo expressivo quantitativo de produção e a importância social principalmente devido ao cultivo ser feito na forma de agricultura 
familiar e em sua maioria de forma rústica, o atual trabalho tem como objetivo a busca de metodologias que favoreçam o desenvolvimento das plantações de morango. 
Desta maneira, almeja-se o controle artificial utilizando a plataforma de prototipagem arduino, para manter as condições ideais de luminosidade, temperatura, ph[6] e 
umidade do solo a custo acessível. 
Arduino [7] é como denomina-se a plataforma código aberto composta por um ambiente de desenvolvimento computacional e um 
microcontrolador programável, largamente utilizada atualmente pela comunidade científica, que permite o controle de projetos eletrônicos complexos através de uma 
linguagem de programação de alto nível.  O projeto Arduino iniciou-se em 2005 na Itália através do Interaction Design Institute Ivrea e atualmente é possível encontrar 
diversos fóruns de discussão e documentação para auxiliar com problemas e dificuldades mais comuns no uso da plataforma. 
Utilizando cultivares presente em Nova 
Friburgo (San Andreas, Camino Real, Monterey ou Albion) submetidas a condições recomendáveis para o cultivo destes tipos de morango a saber: Ph do solo entre 5,5 e 
6,0, com adubagem prévia, que garanta as carências de nitrogênio, fósforo e potássio através da  utilização de adubantes à base de ureia superfostato triplo e cloreto de 
potássio (respectivamente), cobertura do canteiro com plástico preto fino (30µm) para manutenção da temperatura e compactação por gotas de água. A temperatura e 
iluminação possuem importante papel no desenvolvimento do morango e ampla documentação pode ser encontrada em [1]. Em geral, o morango exige temperaturas 
amenas durante o dia e baixas durante a noite. A faixa de temperaturas é de 18ºC/13ºC (diurna) e 21ºC/16ºC (noturna).  
Objetivos 
Como objetivo do presente 
trabalho, o sistema Arduino deve ser capaz de monitorar, registrar e controlar em tempo real as condições citadas previamente para um pequeno grupo de controle 
(entre 3 e 5 mudas de morango). Obtendo sucesso nesta etapa, pode-se prosseguir a comparação entre os morangos obtidos utilizando a metodologia desenvolvida e os 
encontrados comercialmente em Nova Friburgo. O trabalho é um ponto de partida para pequenas plantações de morango, também podendo ser utilizado como 
referência para plantações residenciais ou futuramente adaptado em maior escala para novas pesquisas.  
Metodologia da pesquisa
O presente trabalho realizará uma 
metodologia de pesquisa do tipo causa e efeito, com propósito de determinar como o controle das condições ideais do cultivo do morango impactam em seu 
crescimento. Cita-se as etapas e componentes necessários: 
1.	A montagem dos morangueiros será feita em uma estufa de plástico transparente para aproveitar a luz 
natural do ambiente 
2.	Para monitoramento da temperatura, será utilizado o sensor DHT22 e o controle será realizado por uma ou mais ventoinhas. 
3.	Para 
monitoramento da luminosidade o sensor BH175FVI LUX. O controle será feito através da leds que podem ser acendidos para reforçar a iluminação caso necessário. 


4.	Para monitoramento da umidade do solo o módulo da GBK Robotics e o irrigamento automático ou manual.    
5.	Para monitoramento do ph será feita solução de 
pequenas porções de terra em água e posterior comparação com uma escala de papel medidora de ph. O controle será feito por soluções de calcário caso 
necessário
6.	Todos os componentes serão conectados à placa arduino MEGA 2560 alimentada a uma fonte de energia externa. 
7.	A umidade do solo será controlada 
manualmente ou artificialmente por irrigação através de bombas de água enquanto o ph poderá ser regulado utilizando calcário. 
8.	Registrar automaticamente ou 
manualmente as informações do desenvolvimento do morango considerando o tempo útil até a colheita
9.	Comparar o volume dos morangos obtidos utilizando o 
sistema de controle proposto com os encontrados no comércio local. 

Resultados esperados
Para avaliação dos resultados, serão utilizadas tanto técnicas qualitativas 
como quantitativas. Sobre as quantitativas será utilizada a determinação e comparação do volume médio obtido em mercado e aqueles obtidos através da metodologia 
descrita. O volume será medido utilizando a metodologia de deslocamento de fluído. Espera-se que a produção tenha resultados rápidos (entre 60 e 80 dias) o que 
possibilitará aumentar a estatística repetindo o processo. Sobre a qualitativa, será testado o sabor e coloração do morango em relação ao obtido em mercado. 


Viabilidade Técnica  e Econômica
	O projeto necessita das mudas que são obtidas em abundância em hortos e na própria AMORANGO. O instrumental para controle e 
manutenção das condições ideais a saber: a placa do arduino, sensor de temperatura (DHT22), sensor de umidade (GBK Robotics), sensor de luminosidade (BH175FVI 
LUX) e medidor de ph,  já foi adquirido com recursos do coordenador e está em fase de testes para o projeto. Ocorreu seleção de aluno interessado em se envolver no 
projeto, atualmente cursando engenharia ambiental e que possui experiência na área.  

Bibliografia : 

[1] Corrêa, L. E.;  Carvalho, G. L.; Santos,  E. A. ; A cultura do 
morango; 2. ed. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2011.
[2] Corrêa, L. E.; Júnior, A. C. R.; Schwengber, J. E.; Morangueiro; 1ed. Brasília: Embrapa, 2016
[3] 
Marcon, C. J.;  Parisotto, J. A.A.; Relatório Técnico Final; 2011.
[4] Santos, L.B.; Sistema automatizado para controle de umidade e temperatura em cultura de morangos 
aplicados aos pequenos produtores, Brasília,2014.
[5] Pereira, J.B.A.; Manual Prático de Irrigação. Emater- RIO, Niterói, 2014
[6] Sousa, T. I. M.; Pereira, S.; Durães, 
C.A.F.; Oliveira, J.P.; Desenvolvimento de um medido de PH baseado em arduino. Congresso Técnico de Engenharia e da agronomia, Ceará, 2015.
[7]Renna, R.B.; Brasil, 
R.D.R., Cunha,T.E.B., Beppu, M.M., Fonseca, E.G.P.; Introdução ao kit de desenvolvimento Arduino, Universidade Federal Fluminense, UFF, 2013
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PROJETO: Modelos Humanos Digitais 3D como ferramenta para o desenvolvimento de projetos para o setor produtivo

Cronograma:
Fevereiro de 2019: execução da Etapa 1 – Pesquisa bibliográfica
Março de 2019: execução da Etapa 2 – evolução histórica dos Modelos Humanos Digitais disponíveis no 
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
Modelos Humanos Digitais 3D são representações da forma humana utilizadas como ferramentas de projeto, porém, por se tratar de um tema 
majoritariamente abordado em ambientes de Pesquisa e Desenvolvimento, e dado que tais ambientes possuem um caráter restritivo quanto à circulação da informação, 
algumas questões e problemáticas relativas à utilização dos modelos humanos digitais 3D se repetem sistematicamente, em diferentes ambientes de estudo. Essas 
restrições vêm dificultando a consolidação e disseminação de informações sobre esse assunto, dificultando portanto a sua adoção pelos setores produtivo e acadêmico.
A 
utilização de Modelos Humanos Digitais 3D em projetos - ou DHM em acrônimo da sigla internacional Digital Human Models – possibilita o teste de alternativas, a geração 
de propostas de soluções de projeto, de maneira a validá-las ou prototipá-las em fases iniciais do projeto quanto a interação entre o objeto ou ambiente projetado e o 
usuário, em uma abordagem que coloca a relação do ser humano com o objeto/serviço no centro do processo de tomada de decisões. 
O crescimento da indústria de 
games e entretenimento alimentou a demanda por maiores estudos de DHMs e, amparado pelo alto poderio financeiro desta indústria, houve um aumento significativo 
de pesquisas em relação ao tema DHM, porém, em sua grande maioria, com fins de entretenimento. Faz-se necessário um estudo com características mais sistemáticas 
para preencher a lacuna existente entre os DHMs produzidos para fins de entretenimento e os estudos relativos para fins de projeto, incluindo-se nesse segundo grupo os 
serious games, jogos com temáticas voltadas para aprendizado, formação e capacitação, dentre outros, mas que se distinguem dos games de entretenimento por seu 
conteúdo e objetivos programáticos.
Diante da abrangência entendida pela representação da forma humana, abordaremos a utilização Modelos Humanos Digitais 3D 
para fins de projeto, no desenvolvimento e criação de produtos ou serviços nas áreas do Design, Arquitetura, Arte e Engenharia.
Modelos humanos digitais 3D são parte 
essencial do processo de desenvolvimento de projetos para o setor produtivo em todo o mundo. A cooperação entre instituições tecnológicas e o setor produtivo tem 
possibilitado o avanço da tecnologia de modelagem humana 3D de modo a atender a demanda por projetos que levem em consideração os fatores humanos na sua 
elaboração. Segundo HELIN et col (2005) os Modelos Humanos Digitais 3D têm sido desenvolvidos para tornar o projeto de ambientes de trabalho mais eficientes, mas 
deveriam estar disponíveis para a maioria dos projetistas de uma forma menos dispendiosa, deveriam ser mais fáceis de serem utilizados e deveriam dispor, por exemplo, 
de bibliotecas de dados antropométricos atualizadas.
Os modelos Humanos Digitais 3D hoje disponíveis no mercado se encontram em níveis diferenciados de 
complexidade, mas, essencialmente, são ferramentas de design que permitem avaliações quanto ao conforto postural e determinam espaços, alcances e áreas de visão a 
serem considerados desde as primeiras etapas do projeto (PORTER et al., 1995). 
Vários grupos de pesquisa localizados principalmente nos EUA e Europa buscaram o 
desenvolvimento de sistemas CAD de Modelagem Humana que possibilitassem “modelar” tanto equipamentos quanto formas humanas (PASTURA, 2000) 
A integração 
dos sistemas CAD com dados antropométricos e biomecânicos permite que modelos humanos digitais 3D possam ser incorporados mais cedo às etapas de projeto, com 
as seguintes vantagens.
•
 Redução do tempo de projeto;
•
 Redução dos custos do projeto com a antecipação da entrada de dados ergonômicos;
•
 Análise em 3D, 
facilitando e tornando mais rápida a visualização de problemas de interface entre o modelo humano digital e o objeto projetado, possibilitando assim ajustes no 
projeto;
•
 Melhoria da qualidade do produto, antes da sua entrada em produção, por meio da análise virtual de aspectos ergonômicos.

Os programas de modelagem 
humana surgiram a partir do final dos anos 60 como uma ferramenta de projeto para facilitar a avaliação ergonômica de projetos de produtos ou de postos de trabalho. 
Por meio desses programas é possível realizar avaliações dimensionais, biomecânicas, de envoltórios de conforto e alcance e de campo visual, em diversos níveis, 
dependendo do grau de sofisticação do programa. Esses programas utilizam extensivamente a computação gráfica para esse propósito, tomando como base arquivos de 
bancos de dados antropométricos e biomecânicos que possibilitam às equipes de projeto a avaliação virtual de produtos e de postos e ambientes de 
trabalho.

Objetivos
À luz do contexto explicitado anteriormente, propomos como objetivo geral deste trabalho a elaboração de um livro sobre métodos e técnicas para 
o desenvolvimento de Modelos Humanos Digitais 3D e suas aplicações em projetos, de modo a possibilitar a disseminação dessa tecnologia e a formação de estudantes e 
profissionais de projeto, tais como, engenharia, arquitetura e design nessa área inovadora.
Os objetivos específicos desse projeto de pesquisa são:
a)	Levantar a 
bibliografia referente ao desenvolvimento e aplicação de Modelos Humanos Digitais 3D;
b)	Apresentar métodos para o desenvolvimento Modelos Humanos Digitais 
3D;
c)	Apresentar equipamentos e procedimentos de aquisição de forma da superfície corporal e desenvolvimento de Modelos Humanos Digitais 3D;
d)	Apresentar 
equipamentos e procedimentos para a captura de movimentos humanos por meio de sistemas de sensores inerciais, dentre outras tecnologias, e alternativas para criação 
de movimentos matemáticos que simulem movimentos humanos, quando não for possível a utilização de sistema de captura do movimento humano;
e)	Apresentar 
métodos e comparativo de vantagens/desvantagens da aplicação de movimento aos Modelos Humanos Digitais 3D para a geração de sistemas de 
simulação;
f)	Apresentar o desenvolvimento de ferramentas para aplicação de Modelos Humanos Digitais 3D para avaliação e projetos de produto e 
arquitetônicos;

Metodologia da Pesquisa
Etapa 1 – Pesquisa bibliográfica;
Etapa 2 – descrever a evolução histórica dos modelos humanos digitais disponíveis no 
mercado
Etapa 3 – descrever equipamentos e procedimentos de aquisição de forma da superfície corporal e desenvolvimento de modelos humanos digitais 3D;
Etapa 4 
– descrever equipamentos e procedimentos para a captura de movimentos humanos;
Etapa 5 – descrever alternativas para a criação de movimentos matemáticos que 
simulem movimentos humanos;
Etapa 6 – descrever a aplicação de movimentos e vantagem comparativa na aplicação de movimento aos modelos humanos digitais 3D 
para a geração de sistemas de simulação;
Etapa 7 – descrever o desenvolvimento de ferramentas para aplicação de modelos humanos digitais 3D para avaliação e 
projetos de produto e arquitetônicos.
Resultados Esperados
Elaboração de livro para formação de alunos e profissionais de projeto para desenvolvimento e aplicação de 
Modelos Humanos Digitais 3D ao projeto arquitetônico, de produtos, e de postos e ambientes de trabalho.
Viabilidade Técnica e Econômica
A viabilidade técnica deste 
projeto encontra-se garantida na medida em que dispomos de grande experiência no desenvolvimento e aplicações Modelos Humanos Digitais 3D em projetos para o 
setor produtivo. 
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 à população ocupada nesse setor. 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 vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
Para o desenvolvimento de projetos para 
o setor de transporte, por exemplo, utilizamos escaneamento 3D para construção de Modelos Humanos Digitais 3D e técnicas de captura de movimento para desenvolver 
estudos que simulavam em ambiente virtual a ocupação e o fluxo de deslocamento interno de pessoas em vagões de um trem de levitação magnética, em parceria com a 
COPPE/UFRJ. Por meio dos Modelos Humanos Digitais 3D dotados de movimentação, pudemos simular diferentes situações de ocupação dos vagões, utilizando DHM de 
usuários portando mochilas, com crianças de colo, bengala, de forma a tornar o projeto do interior dos vagões o mais próximo possível da situação que seria encontrada 
quando do uso do trem pela população.
Também utilizamos tecnologias de escaneamento 3D e captura de movimento para construção de Modelos Humanos Digitais 3D 
para o desenvolvimento do projeto “Casa Saudável – estabelecimento de requisitos ergonômicos para a concepção e adequação do layout de cozinhas para idosos”, 
submetido e aprovado no Edital Pesquisa Produtividade em 2017. Neste projeto de pesquisa geramos sugestões de projeto e adaptação para o interior de cozinhas de 
casas e/ou apartamentos de maneira a permitir a interação segura e saudável de idosos ativos com o ambiente construído. A utilização de Modelos Humanos Digitais 3D 
tornou possível transportar de um ambiente estudado para outro a representação dos idosos, com suas medidas, suas peculiaridades de locomoção e suas estratégias de 
movimento adotadas para abordar situações do dia a dia, permitindo que as soluções propostas fossem testadas em diversas situações.
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.
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PROJETO: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE REFORÇO EM MATERIAL METÁLICO COMO INIBIDOR DE CORROSÃO EM ENSAIOS MECÂNICOS 

Cronograma:
1. Pesquisa bibliográfica: fevereiro e março de 2019
2. Preparação dos corpos de prova: março e abril de 2019
3. Ensaios preliminares em corpos de prova originais sem 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO

A utilização de materiais compósitos poliméricos como reparo de estruturas metálicas tem sido vastamente aplicada nos últimos anos em diferentes 
segmentos industriais, tais como: aeronáutica, civil e petroquímica. O uso desta técnica teve início na indústria aeronáutica e depois observou-se um grande aumento da 
aplicação em componentes estruturais na área civil, principalmente, na reabilitação de pontes. 
Recentemente esta técnica tem sido aplicada na restauração da 
integridade de tubulações e estruturas de plataformas marítimas. Metodologias para dimensionamento deste tipo de reparo têm sido propostas [1, 2] e assim, objeto de 
estudo de vários pesquisadores [3, 4, 5]. 
Esta tecnologia tem se tornado mais importante à medida que novos adesivos estruturais são desenvolvidos, tornando eficiente 
a colagem de laminados de compósitos poliméricos em substratos metálicos [6]. O substrato é o material a ser ligado e após, é frequentemente designado por aderente, 
embora esses dois termos sejam usados sem distinção.
Reparos tradicionais por meio de soldagem de chapas metálicas apresentam uma série de desvantagens que 
podem ser evitadas quando se utilizam materiais compósitos poliméricos, tais como: reparo realizado a frio, fator muito importante quanto aos requisitos de segurança; 
adição de peso à estrutura muito pequeno devido à elevada rigidez específica destes materiais; logística muito mais simples quando comparado aos reparos tradicionais 
por soldagem e facilidade de aplicação, permitindo o uso em estruturas com geometrias complexas [1]. 
Uma desvantagem deste tipo de reparo é a possibilidade de 
degradação por meio de mecanismos químicos e mecânicos que afetam a durabilidade e eficiência desta técnica. Os mecanismos químicos ocorrem devido à presença de 
água, óleo, fluidos com elevada acidez ou muito básicos, radiação ultravioleta etc. Os mecânicos são função do tipo de carregamento, elevadas tensões que podem 
promover a fluência ou carregamento cíclico que conduzem a falhas por fadiga [7]. Além dos fenômenos químicos e físicos supracitados, o nível de corrosão do substrato 
metálico, assim como sua preparação de superfície também são parâmetros que podem influenciar na durabilidade do reparo pois, poderá afetar a adesão entre o 
laminado compósito e o substrato. A durabilidade desta adesão ao longo do tempo de vida do projeto é fundamental para garantir a integridade da região danificada.
O 
procedimento de reparo inicia-se por meio da preparação de superfície, seguida da aplicação de um adesivo estrutural tipo pasta para regularizar a geometria corroída. 
Posteriormente, tem-se a utilização de uma camada de fibra de vidro cujo objetivo é promover o isolamento elétrico entre o aço e a fibra de carbono para preservar a 
proteção catódica que, por ventura, possa existir. Em seguida, as camadas de fibra de carbono são aplicadas até a espessura determinada no projeto. 
O uso de materiais 
compósitos poliméricos na indústria de óleo e gás tem sido amplamente aplicado para reparar tubulações metálicas e, em menor escala, tanques de armazenamento e 
estruturas metálicas marítimas. A utilização desta tecnologia iniciou-se na restauração da integridade de tubulações de transporte de petróleo com defeitos tipo perda de 
espessura devido ao processo corrosivo [8]. 
O reparo de tubulações possui grande destaque na indústria petroquímica, devido ao avanço da técnica no que tange a 
capacidade da execução dos reparos em situações que a tubulação esteja furada e com vazamento de hidrocarboneto [9] ou com fluido em temperaturas elevadas [10]. 
Além de defeitos tipo perda de espessura e furo, esta tecnologia também é utilizada em dutos com defeitos tipo amassamento que comprometem a vida à fadiga de 
oleodutos e gasodutos enterrados [11, 12]. Mais recentemente, estruturas danificas de plataformas marítimas tem sido restaurada mediante o uso desta técnica de 
reparo [13, 14]. 
Um material compósito é formado pela união de dois materiais de naturezas diferentes, resultando em um material de desempenho superior àquela de 
seus componentes tomados separadamente. O material resultante é um arranjo de fibras, contínuas ou não, de um material resistente, denominado reforço, onde são 
impregnados em uma matriz de resistência mecânica inferior às fibras [15]. A fibra é o elemento constituinte que confere ao material compósito suas características 
mecânicas: rigidez, resistência à ruptura, etc. Os tipos mais comuns de fibras são: de vidro, de aramida, carbono, boro, etc. As fibras podem ser definidas como sendo 
unidirecionais, quando orientadas segundo uma mesma direção; bidimensionais, com as fibras orientadas segundo duas direções ortogonais (tecidos); ou com as fibras 
orientadas aleatoriamente (manta); e tridimensionais, quando são orientadas no espaço tridimensional (tecidos multidimensionais) [15]. 
O uso de materiais na forma de 
fibras está baseado em três características principais [16], como o pequeno diâmetro em relação ao comprimento, fato que permite uma elevada fração da resistência 
teórica em relação à forma bruta.; a elevada razão de aspecto (relação entre o comprimento e o diâmetro da fibra) permite que uma alta fração da carga aplicada seja 
transferida pela matriz para a rígida e resistente fibra; o elevado grau de flexibilidade que é característico de materiais que possuem alto módulo e pequeno diâmetro. 
As 
fibras de vidro possuem como base a sílica (~50-60% SiO2) e uma variedade de óxidos de cálcio, boro, sódio, alumínio, ferro, etc. O vidro possui uma estrutura amorfa, 
isto é, isento de um ordenamento longo característico de material cristalino. 
As matrizes têm como função principal transferir as solicitações mecânicas às fibras e 
protegê-las do ambiente externo. As matrizes podem ser resinosas (poliéster, epóxi etc.), minerais e metálicas [16]. As principais matrizes em compósitos de fibras de 
vidro são as resinas poliéster e epóxi. Apresentam como vantagens a resistência à uma variedade de produtos químicos e relativo baixo custo.
Resinas termofixas 
(poliéster, epóxis etc) possuem uma estrutura molecular bastante rígida, que fornecem boas propriedades mecânicas, porém, torna o material um pouco frágil, com uma 
tenacidade a fratura baixa, ou seja, uma baixa resistência à propagação de trincas. A adição de agentes tenacificantes é uma alternativa para aumentar a tenacidade à 
fratura. A escolha entre um tipo de fibra e uma matriz depende fundamentalmente da aplicação ao qual será dado para o material compósito, como: características 
mecânicas elevadas, resistência à alta temperatura, resistência à corrosão.

OBJETIVOS: 
Com base no desenvolvimento sustentável, é grande o interesse nos estudos 
realizados com propostas que atenuem o processo corrosivo. Dessa forma, o presente projeto apresenta como objetivos:

Objetivo geral 

O objetivo do presente 
trabalho é avaliar a eficiência do reforço de vigas metálicas por meio de compósito de fibra de vidro na atenuação do processo corrosivo.

Objetivos específicos 

- 
Analisar processos de produção do material compósito;
- Identificar os defeitos em vigas expostas previamente; 
- Dimensionar ensaios de flexão em três pontos de 
acordo com a norma ASTM-D-790 em chapas (vigas) de seção transversal.
- Avaliar a eficiência do material frente a ensaios mecânicos.


METODOLOGIA

Para avaliar 
a eficiência do reforço serão feitos os seguintes testes:
1. Ensaio de flexão em três pontos de acordo com a norma ASTM-D-790 em chapas (vigas) de seção transversal 
quadrada sem defeito. 
2. Ensaio de flexão em três pontos de acordo com a norma ASTM-D-790 em chapas (vigas) de seção transversal quadrada com defeito tipo 1 (a 
ser definido) e sem reforço. 
3. Ensaio de flexão em três pontos de acordo com a norma ASTM-D-790 em chapas (vigas) de seção transversal quadrada com defeito tipo 2 
(a ser definido) e sem reforço. 
4. Ensaio de flexão em três pontos de acordo com a norma ASTM-D-790 em chapas (vigas) de seção transversal quadrada com defeito tipo 
1 (a ser definido) e com reforço.
5. Ensaio de flexão em três pontos de acordo com a norma ASTM-D-790 em chapas (vigas) de seção transversal quadrada com defeito 
tipo 2 (a ser definido) e com reforço.

RESULTADOS ESPERADOS

- Pesquisa bibliográfica;
- Obtenção de materiais para fabricação de corpos de prova; 
- Preparo dos 
corpos de prova;
- Preparo do material protetor;
- Submissão dos corpos de prova a 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 2019.2.

VIABILIDADE ECONÔMICA

O projeto apresenta viabilidade econômica e 
financeira, visto que, os materiais necessários serão adquiridos com recursos próprios, através de patrocínios gerados por empresas. Além disso haverá busca de outras 
fontes de auxílio para concretizar a pesquisa.
A fabricação dos corpos de prova e os ensaios mecânicos e de perda de massa serão realizados nos laboratórios da UNESA 
Praça XI. Caso isto não seja possível, os CP serão produzidos com apoio de instituições congêneres. 
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PROJETO: SÍNTESE DE HIDROXIAPATITA NANOMÉTRICA COM O USO DE BIOMATERIAIS COMO PRECURSORES E DE AGENTES POROGÊNICOS PARA 
CONTROLE DE POROSIDADE

Descrição do Plano de Trabalho
I – Introdução: 
A hidroxiapatita, Ca10 (PO4)6(OH)2, é o constituinte mineral do osso natural representando de 30 a 70% da massa dos ossos e dentes. A hidroxiapatita 
sintética possui propriedades de biocompatibilidade e osteointegração o que a torna substituta do osso humano em implantes e próteses, daí o grande interesse em sua 
produção. Estas propriedades somadas à sua alta capacidade de adsorver e/ou absorver moléculas fazem da hidroxiapatita um excelente suporte para ação prolongada 
de drogas anticancerígenas no tratamento de tumores ósseos, e também eficiente no tratamento de remoção de metais pesados em águas e solos poluídos.
O 
crescimento das atividades industriais nos últimos anos trouxeram também novos problemas devido à eliminação de produtos tóxicos gerados pela indústria. A busca por 
processos, novas técnicas e ferramentas que possam auxiliar na eliminação da toxicidade dos efluentes tem sido tema bastante discutido. Estudos anteriores mostraram 
que hidroxiapatitas dopadas com Cr e Fe ou sem dopante apresentam efeito como catalisador heterogêneo para a degradação fotoquímica de corantes e fármacos, com 
desempenho comparável com o dióxido de titânio (material referência). Outro fato importante é que dados da literatura demonstram ser possível obter hidroxiapatitas 
de alta área superficial, o que aumenta a sua atividade catalítica.
O grande interesse pela hidroxiapatita (HAp) como biomaterial deve-se ao fato desta ser a principal fase 
mineral dos dentes e ossos, representando de 30 a 70% em massa. Estes dados demonstram o porquê do seu alto grau de biocompatibilidade e semelhanças com 
algumas propriedades do osso, incluindo a bioatividade, biodegradabilidade e osteocondutividade.
Trabalhos reportam que a hidroxiapatita em escala nanométrica 
proporcionam uma melhor a biofuncionalidade e bioatividade da HAp, aumentando assim a proliferação de osteoblastos.  Exibem também maior capacidade de 
reabsorção.  A nano-HAp tem maior área superficial resultando em melhor adesão celular e interações célula-matriz, assim, nos últimos anos, biocerâmicas e 
biocompósitos baseados em HAp nanométrica têm apresentado melhor desempenho em diversas aplicações biomédicas.
A hidroxiapatita pode ser obtida por meio de 
reações químicas partindo de diferentes reagentes que contenham os íons cálcio e fosfato ou a partir de fontes biogênicas, como ossos bovinos, suínos, espinhas e 
escamas de peixe, conchas, casca de ovos. Este último é um processo interessante uma vez que é uma fonte abundante, acessível, proporcionará uma redução de gastos 
com matéria prima e trará benefícios ambientais com a recuperação desses resíduos.
A porosidade apresenta-se como uma característica essencial para definição das 
propriedades de materiais biocompatíveis. Uma elevada porosidade pode configurar altas superfícies específicas, proporcionando maiores interações do biomaterial com 
os fluidos corporais, resultando em uma maior adesão celular, enquanto a alta interconectividade dos poros pode permitir que as suspensões celulares penetrem na sua 
estrutura, promovam o transporte de nutrientes e produtos residuais e, assim, estimulem o crescimento interno dos tecidos . Alguns métodos de síntese utilizam agentes 
formadores de poros que são posteriormente eliminados após tratamento, formando assim estruturas porosas.
A incorporação de agentes formadores de poros 
(porogênicos), como amido, fibras de carbono, polimetilmetacrilato (PMMA) e sacarose seguido de sua queima é um bom método para a preparação de cerâmica porosa, 
métodos bastante difundidos no estudo de alumina com elevada porosidade, sendo ainda pouco presente na literatura, o número de trabalhos voltados à utilização de 
tais materiais para a obtenção de hidroxiapatita porosa.
A utilização da casca do ovo de galinha para a obtenção de compostos fosfatos de cálcio apresenta-se como uma 
alternativa ao desenvolvimento de biomateriais de origem sintética com menores custos. As conchas também são grandes fontes de carbonato de cálcio, porém há uma 
desvantagem na sua utilização por possuírem vestígios de chumbo e outros elementos potencialmente tóxicos como alumínio, cádmio e mercúrio, encontrados em sua 
estrutura devido à alta capacidade de absorção do carbonato. Nesse sentido, o carbonato da casca de ovo apresenta a vantagem de não conter esses elementos 
tóxicos.
O Brasil, no início deste ano, se consolidou como o 2º maior produtor de carne de frango, ficando atrás apenas para os EUA, consequentemente, a geração de 
resíduos dessa produção é enorme. A utilização da casca do ovo como reagente em um processo, pode diminuir problemas de poluição ambiental, nos casos destes 
materiais serem descartados inadequadamente, diretamente no meio ambiente, favorecendo o desenvolvimento de bactérias e fungos devido ao teor de matéria, 
gerando consequências indesejáveis como mau cheiro e o aparecimento de vetores de doenças.
Apesar de serem inúmeros os trabalhos voltados a obtenção de fosfatos 
de cálcio, ainda há muitos desafios a serem superados em relação ao processo de síntese de modo a se obter resultados reprodutíveis e materiais com as caraterísticas 
desejadas. 
Este projeto sugere a utilização de cascas de ovos de galinha 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, com o uso 
de sacarose como agente porogênico. 
O objetivo será verificar a viabilidade do uso de sacarose como agente porogênico.
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.
Estudos posteriores verificaram a influência de certos parâmetros de síntese, tais como: temperatura de calcinação, velocidade de adição do ácido 
fosfórico e tempo de envelhecimento, para que as condições ideais de síntese fossem determinadas, para que fosse obtida hidroxiapatita pura e com alta 
cristalinidade.

II – Objetivos: 

1)
Realizar o estudo da síntese de hidroxiapatita, utilizando cascas de ovos de galinha para a produção do precursor Ca(OH)2 
;

2)	Examinar a influência do uso de um agente porogênico, tal como a sacarose, na fase da hidroxiapatita obtida;

3)	Verificar a influência do agente porogênico na 
área superficial e no volume de poros do produto final; 

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) e adsorção de nitrogênio (BET).

III – Metodologia:
Será adotada a melhor rota de síntese, para a obtenção e caracterização de 
hidroxiapatita:
1)	Síntese do composto hidroxiapatita pelo método de precipitação com o uso de cascas de ovos de galinha com e sem o uso de agentes 
porogênicos;
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 BET;
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 cascas de ovos de galinha serão coletadas e lavadas 
completamente em água corrente e sabão.
2ª etapa - Em seguida, essas cascas serão inicialmente desproteinizadas externamente com uma solução de HCl1 mol/L 
durante 24 h à temperatura ambiente. 
3ª etapa - A solução de ácidos será decantada e as cascas de ovos já desproteinizadas serão lavadas cuidadosamente com água 
destilada por diversas vezes.
4ª etapa - As proteínas remanescentes nas cascas de ovos serão, então, tratadas com uma solução de NaOH 1 mol/L e posteriormente secas 
a 40ºC por 3h. 
5ª etapa – Realizar a reação do Ca(OH)2 proveniente da casca de ovo com H3PO4 utilizando NH4OH como controlador de PH

6ª etapa - Após a secagem 
o produto obtido será calcinado em temperaturas de 600, 800 e 1000º C.

7ª 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. As análises de absorção do nitrogênio terão por objetivo verificar a influência do agente porogênico no tamanho da área superficial e do volume 
de poros da hidroxiapatita final.

V - Resultados Esperados:

Ao final do projeto são esperados os seguintes resultados:
1)	Consolidação da rota de síntese de 
hidroxiapatita com o uso de cascas de ovos de galinha como precursor, com a obtenção de precipitados que apresentem hidroxiapatita pura;
2)	Verificação da influência 
do agente porogênico 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.
No ano de 2017 este projeto recebeu verba de um convênio 
realizado com o curtume Novo Kaetu, para compra de novos insumos.
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.
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 
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Cronograma:
•
FEVEREIRO 2019 
Reações de síntese de hidroxiapatita com o uso de cascas de ovos de galinha sem o uso de agentes porogênicos.

•
MARÇO 2019
Reações de 
síntese de hidroxiapatita com o uso de cascas de ovos de galinha com o uso de agentes porogênicos.
•
M

eletrônico de alta resolução do tipo MEV-FEG.
As análises de BET serão feitas no Departamento de Química da UERJ/RJ.
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PROJETO: Microreômetro para determinação de viscosidade em microfluídica 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO

Grandes coisas estão acontecendo em pequenas escalas. O impacto dessas inovações poderia mudar vidas em todo o mundo. Nosso objetivo é 
desenvolver e promover a adoção de métodos reológicos para micro vazões para fluidos complexos, incluindo biofluidos, suspensões e polímeros, onde o fenômeno em 
microfluídica é vantajoso porque o tamanho da amostra é pequena e técnica é mais sensível. Kakac, Cao e Avelino (2003), Kakaç, et al. (2001) e Avelino, (2000). 

Essa 
proposta se contextualiza no princípio da miniaturização. A capacidade de moldar e manipular materiais com precisão micro e nanométrica vem progressivamente 
criando oportunidades em várias áreas, além do design convencional de chip. Muitas das limitações principais de dispositivos convencionais resultam da construção física. 
Dispositivos miniaturizados são mais rápidos, custo inferior e eficientes em termos energéticos.

No caso de escoamentos, sensores embutidos no interior de chips 
permitem realizar diagnósticos de gravidez, separação sanguínea de células cancerígenas, a identificação de anticorpos para o vírus HIV e até mesmo a análise de DNA. 
Construção de bombas capilares minúsculas em circuitos, PCR (Reação em Cadeia da Polimerase), utilizado para amplificar o DNA antes do teste, biomarcadores que 
geram sinal elétrico ou fotônico quando expostos a enzimas ou anticorpos específicos, também merecem destaque entre incontáveis microdispositivos que invadem 
nosso quotidiano. Como os microdispositivos, por vezes garantem a vida humana, demandam o aprofundamento do conhecimento científico que garanta 
confiabilidade.

A proposta é desenvolver um reômetro microcapilar de múltiplas amostras, que seja capaz de medições em uma ampla faixa de temperaturas, 
viscosidades e taxas de cisalhamento. O instrumento deve ser de geometria simples, pois o fluxo gerado pela pressão externa do gás e a taxa de cisalhamento são 
medidas através do rastreamento óptico. Na implementação, a massa necessária de cada amostra deve ser de aproximadamente 20 mg. Essa vazão é significativamente 
inferior à dos reômetros tradicionais. Outra inovação proposta é a capacidade de realizar medições simultâneas de quatro amostras. O projeto proposto para o dispositivo 
não prevê partes móveis, e contempla ainda geometrias simples para o escoamento, compostas por microcanais ou ranhuras em calços de aço inoxidável de nível padrão. 
Esperamos, com base na literatura, corroborar a concordância entre os resultados obtidos com o microreômetros proposto e reômetros padrão.


OBJETIVOS

O 
objetivo da proposta é desenvolver e promover a adoção de métodos reológicos para micro vazões. O estudo da viscosidade será privilegiado, ratificando as conclusões 
obtidas nos estudos anteriores, e elaborando uma nova metodologia de medição da viscosidade dinâmica de líquidos newtonianos e não-newtonianos e o 
dimensionamento, projeto, construção e validação de um produto inovador – o Microreômetro. 

São objetivos secundários dessa pesquisa auxiliar o desenvolvimento 
de metodologia para preparo de óleos e certificação de materiais de referência para fluidos newtonianos e não-newtonianos, verificação de viscosímetros rotacionais de 
outros institutos de pesquisa, a implantação deste serviço, devido à demanda crescente de interessados em analisar fluidos não-newtonianos e, por fim, o 
aprimoramento dos conhecimentos técnico-científicos em microfluídica, permitindo determinar com maior exatidão a perda de carga em microdispositivos. 

Outro 
objetivo secundário consiste na simulação numérica, utilizando GITT, iniciando uma nova fase de entendimento de escoamentos microfluídicos, onde é possível 
determinar a perda de carga desses escoamentos, levando em conta o caso conjugado térmico-cinético, já desenvolvido nos últimos três anos, no âmbito da pesquisa 
financiada pela UNESA, mas com a inovação da implementação da influência direta da viscosidade com dependência explicita na temperatura. 


METODOLOGIA DA 
PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS

Metodologia Experimental 

Uma das formas de desenvolver métodos de simulação e compreensão dos fenômenos da 
reologia em microvolumes adotada pela comunidade científica internacional para temáticas emergentes consiste em buscar correlações empíricas entre os conceitos 
clássicos fundamentais estabelecidos para as escalas normais e sua analogia com os dados experimentais dos fenômenos similares e ainda desconhecidos para micro e 
nanoescalas, como é o caso da microfluídica. É a partir dessas associações que as teorias das ciências emergentes vem sendo desvendadas. Avelino e Freire (2002), 
Avelino, et al. (1999) e Kakaç, Avelino e Smirnov (2012).

Este projeto, com duração de 12 meses, trata da continuidade da temática proposta nos últimos três anos de 
pesquisa financiados pela UNESA, no âmbito do Programa Pesquisa Produtividade, cujo objetivo de entendimento e descrição dos fenômenos de controle de 
transferência de calor em microssistemas foram atingido com sucesso pleno. 

O estudo demonstrou a necessidade do avanço no entendimento do comportamento da 
viscosidade, pois essa propriedade, inerente aos fluidos, se mostrou consideravelmente afetada pela variação da temperatura. Assim sendo, iremos privilegiar nessa 
proposta, o estudo da influência da temperatura na viscosidade, ratificando as conclusões obtidas nos estudos anteriores, e elaborando uma nova metodologia de 
medição da viscosidade dinâmica de líquidos newtonianos e não-newtonianos. A metodologia proposta permtirá determinar a resistência e a perda de carga em 
microcanais. Um dispositivo será especialmente dimensionado, projetado, construído e validado exclusivamente para essa análise. O dispositivo é inovador e denominado 
Microreômetro. 

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)  para solução analítica de equações diferenciais parciais foi progressivamente generalizado 
com uma abordagem híbrida numérico-analítica (Cotta (1993), Cotta (1998)). 

Esta abordagem oferece para o usuário controle de erro e bom desempenho 
computacional para uma grande variedade de problemas não transformáveis via CITT, incluindo as usuais formulações não-lineares em transferência de calor e mecânica 
dos fluidos. Além disso, por possuir a característica híbrida numérico-analítica, a abordagem é particularmente interessante para a obtenção de soluções de referência 
(benchmark) para problemas comumente resolvidos por métodos completamente numéricos. Ainda, o método propicia a extensão das soluções para casos multi-
dimensionais sem aumento significativo do esforço computacional demandado. 

Uma alternativa de aplicação da GITT na classe de problemas de convecção-difusão 
acima considera a transformação apenas parcial, aplicada para todas as variáveis espaciais menos uma. A forma aqui adotada foi escolher a direção que não é 
transformada como a direção axial do escoamento, e considerando a função peso w(x) utilizada na transformação não seja a que multiplica o termo transiente, e sim a 
função advinda do campo de velocidades nas direções transformadas. Finalmente, em termos de desenvolvimento e aplicação do método GITT para a solução de 
problemas de convecção-difusão, observou-se que a estratégia de transformação parcial do problema original tem sido pouco utilizada, apesar de parecer promissora em 
termos de redução de esforço de manipulação algébrica, ou até mesmo sua combinação com outras estratégias numéricas de solução de sistemas de equações 
diferenciais parciais. Além disso, 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. 

INDICAÇÃO DAS ETAPAS: 
1: Atualização e Análise da Bibliográfica 
2: Manuscritos e Documentação – 
Publicação e Relatórios 
3: Dimensionamento e construção do microreômetro  
4: Plano e preparação do Experimento  
5: Simulação Numérica em GITT 
6: 
Experimentos que caracterizam o microreômetro 
7: Redução e tratamento de dados experimentais 
8: Proposição de formulação teórica do fenômeno 
9: Análise dos 
resultados experimentais 
10: Realização de análises complementares 
11: Submissão para congressos ou revistas 
12: Validação da formulação teórica proposta 
13: 
Validação de toda a teoria 
14: Manuscritos – Relatório Final 
15: Proposição e projeção de futuras pesquisas 

RESULTADOS ESPERADOS

Resultados Esperados com a 
Simulação Experimental: 
•
Construção de um Microreômetro MEMS: Capacidade única de visualização direta de amostras microscópicas e reometria multifrequencial 
de amostras.
•
Caracterização interfacial baseada em gotas:
- Medindo a tensão interfacial dinâmica; Os coeficientes de absorção cinética do surfactante foram 
determinados.
- uma nova medição de reologia que capta tanto as propriedades de cisalhamento quanto as propriedades de dilatação são características que exigem 
medições separadas até agora. Este trabalho pretende suprir essa demanda.
- Planejamos estender este trabalho para outras soluções e com capacidade de explorar a 
relação entre reologia e agregação interfacial.

Resultados Esperados com a Simulação Numérica: 
Validar numericamente os valores de viscosidade obtidos na com o 
microreômetro, 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 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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Nunes, J. S., Cotta, R. M., Avelino, M. R., & Kakaç, S. (2010). Conjugated heat transfer in 
microchannels. In Microfluidics Based Microsystems (pp. 61-82). Springer, Dordrecht.

Avelino, M. R., & Freire, A. P. S. (2002). On the displacement in origin for turbulent 
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J., & Freire, A. S. (1999). An analytical near wall solution for the κ–ϵ model for transpired boundary layer flows. International journal of heat and mass transfer, 42(16), 
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1: Atualização e Análise da Bibliográfica De: 2/2019 à 1/2020
2: Manuscritos e Documentação – Publicação e Relatórios De: 2/2019 à 1/2020 
3: Dimensionamento e 
construção do microreômetro De: 3/2019 à 4/2019 
4: Plano e preparação do Experimento De: 3/201

boundary layer development along a surface with a sudden change in roughness. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences, 22(1), 93-104.
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PROJETO: Estudo e prototipagem de medidor de consumo de energia elétrica residencial não-invasivo e de baixo custo

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO
   Este projeto de Pesquisa pretende desenvolver um sistema medidor de consumo de energia elétrica residencial, não invasivo, em tempo real, 
fornecendo os valores de potência consumida e seu valor monetário, de acordo com a tarifa informada pelo próprio usuário, através de interface homem-máquina. O 
protótipo desenvolvido será testado utilizando a plataforma de prototipagem eletrônica Arduino, com a finalidade de verificar seu funcionamento, bem como sua 
confiabilidade. Os dados fornecidos pelo equipamento serão coletados e comparados aos fornecidos pelo medidor instalado pela atual concessionária de energia elétrica. 
O dispositivo para a medição será elaborado com o apoio do laboratório de eletricidade e eletrônica pertencente ao curso de Engenharia Elétrica da Universidade Estácio 
de Sá, Campus Campos dos Goytacazes/RJ, e contará com o engajamento de alunos de graduação de Iniciação Científica PIBIC/UNESA do referido curso, que já 
desenvolvem esta linha de pesquisa com este pesquisador.
   Pretende-se, através de um protótipo, permitir que qualquer usuário faça uma medição em tempo real do 
consumo elétrico em uma instalação elétrica residencial. Como o consumo de energia aumenta, e devido às condições hidrológicas sazonais, houve redução de 3,4% da 
energia hidráulica disponibilizada em relação ao ano anterior. Apesar da menor oferta hídrica, a participação de renováveis na matriz elétrica atingiu 80,4% em 2017, fato 
explicado pelo avanço da geração eólica (EPE, 2018); e devido ao tamanho da quantidade de usuários da energia elétrica crescer a cada dia, tem-se a necessidade do 
aumento da produção em ritmo cada vez maior, exigindo a ampliação das fontes de energia, o que impacta, muda e causa danos ao meio ambiente. Segundo ainda o 
mesmo Relatório, o consumo final de eletricidade no país em 2017 registrou uma progressão de 0,9%. Os setores que mais contribuíram para este aumento foram o 
comercial (1,5%) e o industrial (1,1%). O setor residencial também teve um aumento de 0,8% no consumo de energia elétrica em relação a 2016 (EPE, 2018).
   Mesmo 
diante de tamanha responsabilidade no consumo, o consumidor residencial muitas vezes não tem a real noção do quanto está gastando ao ficar trinta minutos com o 
chuveiro ligado na posição inverno, ou deixando a lâmpada acesa e ventilador ligado por uma noite inteira. Com isso salienta-se a importância econômica do projeto. Não 
se acompanha o consumo de energia elétrica em tempo real, por conta da falta de preocupação com o tema ou a falta de acesso a um equipamento que realize esta 
medição com um valor acessível, permitindo que o investimento tenha um retorno rápido. Segundo levantamento feito pela Associação Brasileira de Empresas de Serviço 
de Conservação de Energia, cerca de 50 mil Giga-Watts/hora por ano que deixaram de ser consumidos e representariam R$ 12,6 bilhões a menos na conta de luz de todos 
os consumidores do País (a preços de 2014) (ABESCO, 2015).
   O protótipo a ser desenvolvido busca utilizar uma interface convidativa, em um display, para informar ao 
usuário sobre os valores do consumo elétrico de sua residência em tempo real, além de oferecer uma instalação fácil, não necessitando de conhecimentos avançados de 
elétrica nem de auxílio técnico. Uma das provas de que o consumo descontrolado de energia elétrica juntamente com as condições climáticas do momento influencia em 
seu preço final, é o sistema de Bandeiras Tarifárias, criado em 2015 por regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Este sistema faz com que o valor da 
conta de energia varie de acordo com as condições de geração do sistema energético do país, e busca sensibilizar a sociedade sobre a responsabilidade do consumo 
racional, sinalizando quando há escassez na oferta.
   O monitoramento em tempo real do consumo de energia elétrica pode ajudar a combater o desperdício, visto que 
será identificado no mesmo momento em que ocorre, permitindo a ação corretiva imediata. A informação sendo mostrada de maneira monetária facilita a leitura, pois 
nem todo consumidor sabe dimensionar o consumo quando informado em KWh. Para isto, é necessário que o consumidor residencial tenha acesso fácil a esta tecnologia, 
permitindo sua implementação, sem demandar muito conhecimento técnico, nem um investimento alto.
   Os sistemas existentes atualmente são de instalação 
complexa ou são de custo elevado, o que faz com que o consumidor perca o interesse de adquirir o aparelho. Logo, um dispositivo de fácil instalação e de baixo custo será 
mais atrativo, o que gera uma justificativa tecnológica para a pesquisa.
2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Desenvolver um sistema de medição de consumo de energia 
elétrica residencial não invasivo, de fácil instalação e baixo custo.
2.2 Objetivos específicos
No desenvolvimento do protótipo, será necessário verificar alguns pontos, 
como:
•
Pesquisar os equipamentos similares já existentes;
•
Criar um protótipo de medição de consumo de energia elétrica não invasivo e de fácil 
instalação.
•
Testar a eficácia, precisão e confiabilidade do sistema, comparando os resultados aos de equipamentos já existentes, mediante estudo de caso;
•
Analisar 
o projeto técnica e financeiramente, avaliando sua viabilidade.
2.3 Objetivos futuros
O presente projeto, além do objetivo primário, tem várias ramificações para 
inovação do protótipo visando a comercialização condicionada à viabilidade técnica-econômica. Por isso alguns tópicos são listados para ratificar isso:
•
Buscar inovar, 
realizando o monitoramento e o gerenciamento das cargas (como pode ser visto em Pessanha (2016)) aonde o protótipo for instalado. Medir e monitorar o Fator de 
Potência da instalação, e prever ações a serem realizadas se a instalação se tornar, em algum momento, mais capacitiva ou mais indutiva.
•
Procurar a inovação do 
protótipo, utilizando outros meios para o sistema embarcado: Utilização de PIC’s (microprocessadores industriais) para ideia futura de se patentear o produto e 
comercialização; Também investigar a viabilidade técnica e econômica de utilização de FPGA’s (Field-programmable gate array) para o protótipo, em se pensando 
aumentar a capacidade do protótipo para além da leitura monofásica, como exemplo medidores para prédios e condomínios; já que a programação de hardware 
possibilita maior poder de ação, poderá ser de grande valia, após o protótipo ser feito em um primeiro momento no Arduino.
•
Investigar a viabilidade técnica e 
econômica de utilização de RFID’s (Radio-frequency identification) para o protótipo; com o crescimento dessa tecnologia, pode-se implementar essa inovação, em futuros 
momentos, tecnologias de rastreio por rádio-frequência e até por protocolo TCP/IP e wi-fi, para o usuário final ter acesso remotamente aos dados da medição. Pode-se 
incorporar a isso também o uso de internet das coisas (IoT – Internet of Things), já que ela agrega uma rede de objetos físicos, veículos, prédios e outros que possuem 
tecnologia embarcada, sensores e conexão com rede capaz de coletar e transmitir dados, que é o pretendido por este objetivo.
•
Criação futura de uma interface em 
Software de Sistema Supervisório (como pode ser visto em Moraes (2016)) e aplicativo para celulares, afim de o usuário ter liberdade para acompanhar os dados de sua 
medição em um computa-dor pessoal, tablet e/ou celular.
3. METODOLOGIA
   O projeto terá como base a pesquisa na literatura acadêmica dentro e fora do país, como 
também em manuais técnicos dos equipamentos similares, para o desenvolvido deste projeto. Conhecimento em prototipagem eletrônica e programação em C, para uso 
da plataforma Arduino, também será de grande uso. Medidores de consumo de energia elétrica serão pesquisados, afim de comparar valore, serviço oferecido e nível de 
dificuldade na instalação, já que um dos objetivos primordiais para o projeto é a redução de custo.
   Depois da pesquisa sobre a teoria envolvida e dos medidores 
disponíveis no mercado, o protótipo será modelado e desenvolvido, envolvendo as etapas ex-postas no cronograma, e posto à prova em simulações e validação para 
verificação de seu desempenho. 
   Este protótipo consistirá em uma placa Arduino (que comporta o software desenvolvido), um sensor de corrente não invasivo, um 
voltímetro, um visor LCD para a visualização dos resultados e interação com o usuário e um teclado matricial para a entrada de dados (valor do KWh).
O sensor de 
corrente escolhido, a priori,  será o SCT-013-000 (Disponível em https://learn.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ct-sensors/yhdc-ct-sensor-report), da YHDC, 
que é não invasivo, ou seja, não é necessário modificar o circuito para realizar sua instalação, bastando apenas envolver o cabo de energia que está drenando a corrente 
que se deseja medir, pois ele funciona como um amperímetro. O sensor escolhido é ideal para ser utilizado em projetos de automação residencial, proteção de motores, 
dentre outras aplicações. 
O sensor é compatível com Arduino, mede correntes de 0mA até 100A, entregando um sinal de saída de 0mA até 50mA e sua temperatura de 
trabalho vai de 25°C a 70°C. 
O teclado matricial membrana 4x3 (Disponível em http://arduinomega.com.br/index.php?route=product/product&product_id=94) é uma 
forma simples e barata de entrada de dados. Este teclado pode ser usado para inserção de senhas, ou determinar o valor de um produto. No caso deste projeto, será 
usado para que o usuário informe ao programa o valor do KWh.
Para o desenvolvimento do projeto na fase de prototipagem, os materiais uti-lizados e equipamentos já 
se encontram disponíveis, bem como suas quantidades são: 1 placa Arduino Mega 2560; resistores e capacitores; 1 conector P2 fêmea; 1 teclado matricial 4X3; 1 display 
LCD Nokia 5110; 1 sensor de corrente YHDC 100A SCT-013; 1 bateria de 9V; protoboard e Multímetro.	
   O protótipo será desenvolvido para analisar o valor da corrente 
de circuito monofásico, posteriormente bifásico, e ser de fácil instalação. Utilizando a tensão informada pelo usuário (consumidor residencial), será desenvolvida a 
programação para calcular a potência do circuito e sua energia consumida em um período de tempo.
4. Resultados esperados
   O projeto de Pesquisa Produtividade 
almeja, dentro do cronograma exposto, alcançar seu objetivo com a criação do protótipo de medição elétrica não invasivo; testá-lo e validá-lo, primeiramente em uma 
das salas de aula da Unidade Campos dos Goytacazes. Após isso, analisar o projeto técnica e financeiramente, avaliando sua viabilidade para provável patentes, 
comercialização e afins.
5. Viabilidade técnica e econômica
   A pesquisa não irá implicar em grandes custos, pois os materiais são de fácil comercialização em lojas 
especializadas e sites. O protótipo para a medição será desenvolvido com materiais disponíveis na Universidade Estácio de Sá em Campos dos Goytacazes/RJ e por 
materiais próprios do orientador. Para o desenvolvimento, o projeto contará com apoio de dois alunos, graduandos do curso de bacharel em Engenharia Elétrica da 
Universidade Estácio de Sá, voluntários de iniciação científica que já estão sob minha orientação no Programa de IC da Instituição, o que ajudará nas etapas e conclusões 
do trabalho. 
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Cronograma:
• Pesquisa bibliográfica que dará embasamento ao desenvolvimento do dispositivo, verificação da viabilidade econômica via comparação com outros equipamentos, e 
compra dos materiais e equipamentos para o primeiro protótipo: Fevereiro/2019 - Julho/2019.
• P
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PROJETO: Análise da integração dos processos de produção de Bioetanol e Biodiesel de primeira e segunda geração: estudo de caso no município de 
Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
Os atuais dimensionamentos dos níveis populacionais, dos impactos globais das atividades humanas, das mudanças climáticas, da ascensão da insegurança 
energética pelo aumento do consumo mundial de energia, e como consequência, da depreciação dos recursos naturais, tem apontado para a eminente necessidade de 
um modelo de desenvolvimento sustentável. Desta forma, seria possível o progresso técnico, econômico e social, garantindo um equilíbrio ambiental e sobretudo 
impulsionando a pesquisa, a inovação e o desenvolvimento sustentável de novos produtos, tecnologias e processos, tais como, as novas matrizes química e energética 
(EPE, 2018). Neste contexto, destacam-se as propostas de modelos de produção integrada, que nas áreas química e de energia é conhecida como biorrefinaria. Esta 
biorrefinaria tem sido atualmente apontada como uma opção capaz de melhorar a produção e a diversificação de energias alternativas ou biocombustíveis, produtos 
químicos e alimentos através do processamento sustentável de recursos renováveis. Entre os principais materiais renováveis, destaca-se a biomassa, que pode ser 
compreendida como uma das poucas fontes viáveis frente aos recursos fósseis para a produção de biocombustíveis e produtos químicos industriais, uma vez que detém 
expressivas quantidades de carbono transformável em sua matriz (De Oliveira e Silva et al., 2018). Considera-se que a biomassa e os produtos de sua transformação 
deverão substituir a maioria dos produtos de origem mineral que a humanidade consome atualmente, com grande benefício econômico, social e ambiental. Neste novo 
modelo, se integrariam as unidades de conversão química, bioquímica e termoquímica, as quais seriam responsáveis pela conversão da biomassa em biocombustíveis e 
nas unidades de processamento, os biocombustíveis produzidos podem ser estabilizados e processados em outros produtos de alto valor agregado, tais como, bio-
plásticos, e lipídios. Alguns biocombustíveis podem adicionalmente ser processados nas refinarias onde poderão ser obtidas outras novas bioenergias, tais como, a 
Biogasolina. Destarte, se atenderia ao mercado nas suas mais diversas demandas, com maior agregação de valor à matéria-prima, otimizando o uso das instalações e a 
disponibilidade interna de insumos e energia e obtendo teoricamente balanços energéticos mais favoráveis. Comparativamente a uma refinaria de petróleo, a 
biorrefinaria é uma instalação industrial capaz de integrar a produção de uma grande variedade de bens e serviços baseados em biomassa primária (primeira geração) e 
em seus resíduos (segunda geração) (Santos et al., 2017). Atualmente, o Brasil está entre os principais produtores de biocombustíveis no mundo, exercendo um 
importante papel no seu desenvolvimento e produção (Su et al., 2015). Sobretudo, do Bioetanol, obtido da cana-de-açúcar, e do Biodiesel, produzido a partir de óleos 
vegetais ou gordura animal, principais biocombustíveis produzidos a nível nacional. Entretanto, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), existe uma preocupante deficiência no segmento nacional, com dados que mostram um crescimento da demanda interna maior do que a oferta 
nacional. Além disso, caso não ocorram investimentos para aumentar a capacidade de refino no país, a dependência de importações deverá se aprofundar conjuntamente 
com a falta de infraestrutura portuária. Por outro lado, para entidades setoriais e especialistas, a viabilidade para reduzir esse déficit estaria na expansão dos 
biocombustíveis, descentralizando geograficamente a produção de energias e fortalecendo sobretudo a geração de biocombustíveis no interior do país. Destacando-se a 
importância logística de uma oferta descentralizada em um país de dimensões continentais (DCI, 2018). Estima-se que a produção nacional de biocombustíveis seja 
incentivada por novos e importantes marcos regulatórios nos próximos anos (BiodieselBr, 2018) e que o Biodiesel e o Bioetanol até 2050 possam representar as principais 
energias utilizadas no país (Guo et al., 2015). Entre as últimas políticas aprovadas, se destaca a RenovaBio, que traça importantes estratégias para os biocombustíveis e 
que pode gerar investimentos de R$1,4 trilhões (centros de pesquisa, fábricas, etc.) e economia de 300 bilhões de litros em gasolina e diesel importados até 2030 (DCI, 
2018). No entanto, os principais biocombustíveis produzidos atualmente e seus processos ainda necessitam de aprimoramento para que estes se tornem mais eficientes e 
totalmente viáveis. Ainda que estes sejam apontados como importantes alternativas aos problemas citados e, e apesar das discutidas vantagens frente aos recursos 
fósseis, o elevado consumo de energias não renováveis nas etapas (agrícolas) de produção ou geração da matéria prima vem comprometendo seu integral potencial 
técnico, econômico e ambiental. Estima-se, por exemplo, um consumo médio de 4 L de diesel para a produção de uma tonelada de cana, capaz de produzir entre 85 e 90 
L de Bioetanol. Além disto, as alternativas de pré-tratamento de biomassa devem ser mais econômicas e não resultar em problemas nas etapas de downstream, os ciclos 
de vida ainda necessitam de melhorias e as frequentes discussões sobre as principais materiais primas e a relação alimentos versus biocombustíveis evidenciam a 
necessidade de modelos que favoreçam a produção conjunta ou paralela (bioenergias e alimentos), relação importante do sistema de integração proposto neste trabalho. 
Por outro lado, no país, as atividades agrícolas integram um amplo setor econômico e geram uma importante fonte de materiais ou resíduos de biomassa e a utilização 
destes resíduos tem se mostrado promissora, tendo em vista que grande volumes dos mesmos são rejeitados ou descartados e por isto não apresentam um valor 
significativo na cadeia econômica. Contudo, a sustentabilidade deste sistema dependerá da análise dos aspectos técnicos e econômicos envolvidos. Desta forma, este 
projeto de pesquisa visa estudar o aproveitamento integral de matérias-primas lignocelulósicas ou biomassas na produção de biocombustíveis (Bioetanol e Biodiesel) e 
derivados químicos, analisando modelos de produção integrada no contexto de uma biorrefinaria e comparar as principais tecnologias através da análise da viabilidade 
técnica e econômica das mesmas.
•
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Objetivos
O objetivo geral deste trabalho é analisar a integração da produção de Bioetanol e 
Biodiesel de primeira e segunda geração por meio de um estudo de caso no município de Campos dos Goytacazes. Objetivando-se especificamente a pesquisa da 
viabilidade técnica e econômica da integração da fabricação dos principais biocombustíveis nacionais a partir da análise de vários cenários produtivos, das características e 
disponibilidade das principais matérias primas e tecnologias.

Metodologia da pesquisa com indicação das etapas
Seguindo os objetivos propostos, em uma primeira 
etapa será realizado um estudo de campo para o recolhimento das informações necessárias (biomassas, cenários agrícolas e industriais, etc.) para o desenvolvimento da 
engenharia conceitual do processo integrado de produção de biocombustíveis de primeira e segunda geração. Seguidamente, serão estabelecidos os parâmetros, as 
etapas e as principais operações unitárias a partir da definição e das características das matérias primas, das capacidades produtivas e dos produtos de interesse. Após 
estas etapas, serão determinados os requerimentos totais de materiais ou fluxos mássicos, ou seja, os balanços de materiais, assim como, a determinação dos 
requerimentos energéticos ou balanços de energia nos principais equipamentos dos cenários propostos (primeira e segunda geração). Posteriormente, será iniciada a 
etapa da análise da viabilidade econômica a partir do dimensionamento e dos custos de investimento de capitais fixos, de operação dos principais equipamentos e totais 
de produção dos processos propostos, levando em consideração todos os cenários caracterizados e os tipos de biocombustíveis de primeira e segunda geração. Neste 
caso, os investimentos totais serão calculados por intermédio de índices baseados nos preços dos principais equipamentos a serem empregados, utilizando-se 
posteriormente, como indicadores de análise econômica, o Tempo de Retorno do Investimento (TRI), o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e a 
Taxa Mínima de Atratividade (TMA). Sendo que, o critério de decisão dos projetos de investimentos será baseado na comparação destes indicadores.

Resultados 
esperados
Os resultados esperados permitirão analisar técnica e economicamente a integração da produção dos principais biocombustíveis nacionais utilizando 
diferentes tipos de matérias primas e vários cenários produtivos, por meio do modelo de biorrefinarias. Este modelo possibilitaria o desenvolvimento de processos 
contínuos com maior capacidade de processamento, maior variedade de matérias primas ou flexibilidade tecnológica, maior rendimento de conversão de materiais, 
menor consumo de utilidades e mínima geração final de resíduos e efluentes. Ao mesmo tempo, permitirá a valorização de biomassa localmente produzida no município 
de Campos dos Goytacazes, por meio da obtenção de produtos de elevado valor energético ou agregado, contribuindo para o desenvolvimento da cadeia produtiva de 
biocombustíveis. Por último, os resultados obtidos serão divulgados pela publicação em revistas científicas indexadas e pela apresentação em reuniões 
científicas.

Viabilidade técnica e econômica (sendo de responsabilidade do docente a disponibilidade de recursos necessários à viabilização do projeto)
A execução do 
projeto proposto não requer despesas com a aquisição de reagentes e materiais de consumo. Porém, durante o desenvolvimento das atividades de pesquisa, a proposta 
contará com o apoio financeiro de um projeto de Auxílio Básico à Pesquisa (APQ1) aprovado pela FAPERJ sob coordenação do proponente e de um projeto regional 
financiado pela mesma fundação em parceria com a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). Especificamente, alguns programas de análises, como o 
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Cronograma:
As principais etapas de desenvolvimento do plano de trabalho do presente projeto de pesquisa são:
Fevereiro de 2019 a Janeiro de 2020: Pesquisa 
bibliográfica.
Fevereiro a Abril de 2019: Estudo de campo para o recolhimento das informações necessárias (biom

SuperPro Designer, estarão sendo adquiridos com estes recursos.

PESQUISADOR(A): Rafaela Cristina Landeiro Da Silva Rodr
Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia Ambiental e Sanitária

@: rafaelalandeiro@yahoo.com.br

PROJETO: Tratamento de efluentes contendo cianeto livre através de processos oxidativos

Cronograma:
Etapa 1: Revisão Bibliográfica (fevereiro/2019 a novembro/2019). Será realizada revisão bibliográfica envolvendo o tema do projeto durante a execução do mesmo.
Etapa 
2: Aquisição dos reagentes e acessórios (fevereiro/2019 a março de 2019). Aquisição de ma

Descrição do Plano de Trabalho
1-Introdução
As pessoas, em geral, estão em contato próximo com cianeto em sua vida diariamente através de alimentos, bebidas, fumaça de cigarro, remédios e 
enquanto usam produtos que contenham cianeto (USEPA, 1976). Uma pessoa pode ficar exposta a certos níveis de cianeto devido à fumaça oriunda da queima do tabaco 
(0,5 mg/cigarro), respirando gases provenientes do escapamento de veículos (7 – 9  mg/km), manuseando certos tipos de agrotóxicos, particularmente os que são 
utilizados para o cultivo de tabaco, algodão, uva e também, utilizando cosméticos (KUYUCAK e AKCIL, 2013).
A extração de metais preciosos, fundamentalmente ouro e 
prata, a partir de minérios que os contenham, envolve o tratamento com soluções concentradas de cianeto (MELLOR, 1923). O grande sucesso do cianeto como lixiviante 
do ouro se deve à enorme estabilidade do íon dicianoaurato (Au(CN)2-). Um dos processos subsequentes à cianetação, denominado cementação, consiste na recuperação 
do ouro complexado ao cianeto através da adição de partículas de zinco. Desse modo, o ouro é liberado reduzido à sua forma elementar e o cianeto é complexado ao 
zinco que se dissolve. Durante o processo de tratamento são produzidos rejeitos líquidos contendo cianetos livres e complexados com metais e tiocianatos (LINARDI, 
1998). 
Estima-se que três milhões de toneladas/ano de cianetos são utilizados não só na lixiviação de minérios, mas também na produção de intermediários químicos, 
fibras sintéticas e borrachas, indústrias de galvanização, compostos farmacêuticos e outros. Efluentes de produção e processamento de alimentos também podem 
apresentar quantidade substancial de cianeto originado presentes em vários vegetais e frutos, como mandioca, sorgo, amêndoas, pêssegos, cerejas e bambu (LINARDI, 
1998). 
Os compostos de cianeto são potencialmente tóxicos a qualquer tipo de vida e podem estar presentes no ambiente sob várias formas. A presença de cianeto na 
água tem efeito significativo sobre a atividade biológica nos ecossistemas. 
A alta concentração de cianetos nos efluentes provenientes de processos de recuperação dos 
metais preciosos exige tratamento rigoroso para descarte. Esse tratamento deverá levar a concentração de cianetos em solução a um nível que atenda às especificações 
da legislação vigente.
No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, em sua Resolução nº 430 de 13 de Maio de 2011, fixou os padrões para descarte de efluentes 
nos corpos receptores, estabelecendo para o teor final de cianeto livre 0,2 mg/L e de cianeto total 1,0 mg/L.
No passado (há mais de 40 anos), a grande maioria das 
mineradoras de ouro utilizava a degradação natural como forma única de tratamento, que consiste em confinar o efluente, por determinado período de tempo, em 
barragens (LINARDI, 1998). É um processo longo e, em muitos casos, a concentração de cianeto ainda fica acima do valor permitido para descarte.
Um modo já utilizado 
industrialmente para a degradação de cianeto é a aplicação de tratamentos químicos empregando o peróxido de hidrogênio ou ácido de Caro. Outro processo também 
utilizado industrialmente, desde a década de 80, é o processo INCO, o qual combina SO2/O2(ar) juntamente com íons cobre em solução aquosa como catalisador. 
Neste 
contexto, a oxidação química apresenta-se como um dos tratamentos principais utilizados pelas indústrias. A cinética dos processos envolvendo oxidação com H2O2 e 
ácido de Caro já foi bem estudada, entretanto este não é o caso com os processos que envolvem o uso de SO2 com O2 ou H2O2. 
2- Objetivos
Investigar a cinética de 
oxidação de cianeto livre através dos sistemas: SO2/O2, SO2/H2O2 e H2O2. Todos os sistemas em presença e ausência de catalisador de íons cobre. Os objetivos 
específicos são: • Quantificar os efeitos das variáveis operacionais da degradação do cianeto livre; •  Propor um modelo cinético para a reação de oxidação do cianeto 
pelo peróxido de hidrogênio combinado com dióxido de enxofre e cobre.
3- Metodologia da pesquisa
(Etapa 1) O efluente sintético será preparado a partir do cianeto de 
potássio. As concentrações iniciais de cianeto livre serão: 100 e 500 mg/L. A geração de SO2 será realizada pela adição de metabissulfito de sódio (Na2S2O5). A adição de 
O2 será realizada com uma bomba de aquário. (Etapa 2) Os experimentos de oxidação do cianeto em batelada serão realizados em um reator (bécher) com 500 mL de 
solução contendo 100 e 500 mg/L de cianeto livre. O ajuste de pH será feito pela adição de solução de NaOH. Os valores de pH estudados serão 9 e 11. Os reagentes 
oxidantes (SO2 e H2O2) serão adicionados à solução de CN- em dosagens específicas e, neste momento será iniciada a reação. (Etapa 3) Quando o cobre for utilizado, este 
será o primeiro a ser adicionado à solução contendo CN-, em seguida será adicionado SO2 e H2O2 ou SO2 e O2 (com concentrações variadas), neste momento se dará o 
início da reação.  A reação será agitada por meio de agitador magnético entre 150-200 rpm, de modo a permitir melhor transferência de massa dos reagentes. O valor do 
pH será acompanhado durante toda a reação de oxidação por meio de um peagâmetro. (Etapa 4) As amostras serão periodicamente recolhidas ao longo do tempo e 
posteriormente feitas as leituras da concentração de CN-, H2O2 e cobre. A concentração de peróxido de hidrogênio será analisada através do método reflectométrico 
com fitas de testes da MercK na faixa de 0,2-20,0 mg/L de H2O2. A concentração de H2O2 no sistema reacional é um indicativo do tipo de oxidante existente no processo, 
visto que se existir alta concentração de H2O2, o mesmo não está sendo ativado. O cianeto livre residual será analisado utilizando kit para análises de CN- da Merck por 
espectrofotometria. O método é análogo ao EPA 335.2 e ISSO 6703. Os íons de cobre serão analisados utilizando o fotômetro de bancada multiparâmetro, modelo 
HI83099 da marca HANNA, combinado com o kit HI 93747-01, com metodologia e reagentes específicos.
4- Resultados Esperados
Os compostos de cianeto são 
potencialmente tóxicos a qualquer tipo de vida. Atualmente, as indústrias que geram efluentes contendo cianeto ainda não apresentam uma tecnologia para tratamento 
desse resíduo que atenda satisfatoriamente em eficiência, economia e estabilidade. Desta forma, espera-se com os resultados deste trabalho aumentar a eficiência do 
processo de oxidação do cianeto livre e elucidar seus mecanismos cinéticos.
5- Viabilidade Técnica e econômica
Sabendo-se que a Universidade Estácio de Sá, em 
Niterói, conta com laboratórios equipados com vidrarias compatíveis para a realização das análises das amostras de água, seria necessário apenas a aquisição de alguns 
reagentes para o desenvolvimento do projeto, sendo estes adquiridos por custeio particular, seja na compra de reagentes ou na contratação de análises em laboratório 
externo. 
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PROJETO: Efeito da Adição do promotor Y2O3 ao catalisador de niquel suportado em alumina na reação de reforma autotérmica do metano.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução:


O gás natural é um combustível de origem fóssil, formado pela mistura de hidrocarbonetos leves que permanecem no estado gasoso na condição ambiente de 
temperatura e pressão, apresentando baixa emissão de SOx e particulados (fumaça preta). Sua grande vantagem em relação aos outros combustíveis é a questão 
ambiental, uma vez que a quantidades de poluentes envolvidos na queima é muito menor. Dentre a variada gama de aplicações do gás natural, destaca-se a sua utilização
 como combustível térmico e automotivo; bem como matéria-prima para as indústrias química, petroquímica e de fertilizantes. Como combustível, são inegáveis as 
vantagens sobre os seus concorrentes: o petróleo e o carvão, podendo citar a alta eficiência de combustão, o elevado poder calorífico e a baixa emissão de poluentes. É, 
portanto, uma alternativa versátil, econômica e limpa.  Processos para a conversão do gás natural em combustíveis líquidos (GTL), como gasolina ou diesel, produzidos a 
partir da síntese de Fischer-Tropsch (FT) vêm atraindo bastante atenção ultimamente, uma vez que consistem em uma importante estratégia para a valorização do gás 
natural existente em áreas remotas, o qual não pode ser facilmente utilizado para outros fins que não esse. Além disso, a redução dos custos efetivos da tecnologia 
Fischer-Tropsch, resultante do desenvolvimento de catalisadores mais ativos e da melhoria no design dos reatores, contribui para o aumento do interesse pela tecnologia
 GTL baseada na síntese de Fischer-Tropsch. Este processo utiliza o gás de síntese - constituído de uma mistura de hidrogênio e monóxido de carbono - como matéria 
prima para a produção de combustíveis líquidos, devendo possuir o gás de síntese uma composição específica, na qual a razão H2/CO seja próxima de dois (Vosloo, 2011). 


A conversão do gás natural em gás de síntese pode ser realizada através das reações de reforma com vapor, de oxidação parcial, de reforma com dióxido de carbono ou 
de reforma autotérmica. 


O processo mais utilizado industrialmente para a produção de gás de síntese é a reforma catalítica do metano com vapor d’água, que é também o mais dispendioso do 
ponto de vista energético, pois exige o superaquecimento do vapor (cerca de 650-950°C). Normalmente é utilizado um excesso de vapor  (H2O/CH4 =  2,5 a 5) com a 
finalidade de controlar a formação de carbono residual e aumentar a conversão do metano. Dessa forma, a produção do gás de síntese demanda cerca de 60 a 70% do 
custo total da conversão do gás natural até os produtos finais desejados (Peña et al., 2013).


O processo de reforma autotérmica, desenvolvido pela empresa Haldor Topsøe no final dos anos 50, consiste em uma combinação entre a reforma a vapor e a oxidação 
parcial, na qual a reforma do metano com vapor é realizada na presença de oxigênio. A grande vantagem deste tipo de reação consiste na realização simultânea de uma 
reação exotérmica (oxidação parcial do metano) e uma reação endotérmica (reforma a vapor do metano), otimizando dessa maneira os custos energéticos da unidade 
industrial, uma vez que nos reatores convencionais há a utilização de combustão externa de outros combustíveis para a geração de calor. Porém, a principal vantagem da 
reforma autotérmica consiste na razão H2/CO no gás de síntese produzido poder ser facilmente ajustada através da razão CH4/O2/H2O na alimentação, resultando em 
uma razão H2/CO próxima a dois a partir de uma baixa razão H2O/CH4 (Wilhelm et. al.,2014).


A produção de gás de síntese com razão H2/CO = 2 é conseguida pela reforma autotérmica com baixas razões H2O/C (próximas a 0,6); reciclo de CO2 e altas 
temperaturas de saída.


Dois tipos de catalisadores têm sido desenvolvidos para as reações de reforma.  Dentre eles, catalisadores a base de metais nobres suportados demonstram ser menos 
sensíveis à formação de coque do que aqueles à base de níquel, que é  utilizado como catalisador comercial.  Entretanto, considerando o alto custo e a disponibilidade dos
 metais nobres, é mais interessante, do ponto de vista industrial, desenvolver um catalisador a base de níquel que seja resistente à deposição de coque e venha a exibir 
alta estabilidade.  O tipo de suporte e a presença de promotores afetam muito a tendência à formação de coque (Parmaliana et al., 2013).


Os promotores atuam como modificadores do suporte ou da fase ativa, podendo ocorrer interações promotor/suporte e/ou promotor/fase ativa, resultando em 
alterações na área específica e na seletividade. Estas possíveis alterações podem inibir a deposição de carbono na superfície do catalisador, aumentando seu tempo de 
vida, evitando a sua desativação (Ruckenstein, 2014).





Objetivos:  


Este trabalho visa avaliar como catalisadores de níquel preparados sobre diferentes suportes influenciam na atividade e na seletividade para a produção de hidrogênio, 
verificando se a adição de Y2O3 ao catalisador de níquel em alfa alumina minimiza a formação de coque. Para tal, pretende-se:


•	Determinar a fração de níquel exposta para a reação bem como a dispersão metálica de cada catalisador;


•	Determinar o intervalo de temperatura em que ocorre a redução das espécies metálicas do suporte;


•	Determinar a capacidade de armazenamento de oxigênio dos catalisadores preparados; 



• Estudar o processo de produção de gás de síntese, especificamente, hidrogênio, a partir da reação de reforma autotérmica do metano; 


• E estudar o comportamento de catalisadores de Ni suportados em alfa e gama alumina utilizados no processo de produção de hidrogênio buscando-se definir qual o 
catalisador suportado mais adequadop e analisar o efeito do promotor nesses suportes nas reações catalíticas. 



Metodologia da pesquisa com indicação das etapas:  


a) Preparação dos suportes: O suporte alfa-Al2O3 utilizado será o ALCOA, na forma de pó para facilitar o acesso dos reagentes aos centros ativos localizados nos poros. 
Para a preparação do suporte Y2O3 será utilizada Y(NO3)3.6H2O (Aldrich) e para o CeO2, será utilizada (NH4)2Ce(NO3)6 (Aldrich). . Os suportes Y2O3. alfa-Al2O3 e CeO2 
de teor 5% (%p/p) serão calcinados a 800°C por 1h. O teor acima foi arbitrado por estar dentro da faixa utilizada nas referências bibliográficas consultadas. 


b) Preparação da Fase Ativa: Os catalisadores serão preparados pelo método da impregnação seca dos suportes com uma solução aquosa de Ni(NO3)2.6H2O (MERCK) de
 modo a se obter um teor metálico em torno de 5% em peso de Ni. 


Em seguida, será realizada 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). 



c) Caracterização dos catalisadores preparados: Uma vez preparados os catalisadores pelos métodos descritos nas etapas (a) e (b), eles passarão pelas técnicas de 
caracterização Físico-Química: Fluorescência de raios-X (FRX); Área específica (BET); Difração de raios-X (DRX) e Redução à temperatura programada (TPR) Esta técnica 
será utilizada para estudar a redutibilidade dos catalisadores, este teste será realizado em uma unidade 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 
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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 catalisadores
 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 (2017) 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 da regeneração natural em encostas degradadas (Nova Friburgo-RJ).

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
	O fator chave para entender impactos em florestas tropicais antropizadas é entender o status da regeneração natural, sua composição e estrutura e seus 
fatores limitantes (Kimmins 2004; Ruiz-Jáen and Aide 2005, Loo et al. 2017). A regeneração natural da floresta é a recuperação espontânea das espécies que colonizam e 
estabelecem em campos abandonados ou distúrbios naturais (Chazdon e Guariguata 2016). Estudar os processos envolvidos na regeneração natural é um passo 
importante para poder pensar em estratégias que melhorem a relação/custo benefício de ações de restauração florestal. Quando comparadas a técnicas de restauração 
ativas (plantios diretos, por exemplo), as técnicas passivas e direcionadas são muito mais eficientes no restabelecimento da estrutura, composição e diversidade e menos 
dispendiosas (Crouzeilles et al. 2017). Além disso, entender se existe resiliência para restaurar as características naturais de áreas degradadas e que esforços são 
necessários para tal são de suma importância para a definição de estratégias de restauração (Zahawi et al. 2014, Sansevero et al. 2017)
Alguns estudos mostram que o 
restabelecimento das características estruturais de florestas em regeneração estrutural pode ocorrer de forma rápida, no entanto, a recomposição no nível especifico 
pode demorar um pouco mais ou até mesmo ser impedida por competição por espécies mais eficientes (Poorter et al. 2016, Sansevero et al. 2017). Áreas degradadas ou 
antropizadas abandonadas por mais de 30 anos podem convergir para composição, estrutura e diversidade similares as áreas nativas, independente de seus impactos 
pretéritos (Marcano-Vega et al. 2002) mas diferem entre si quanto a estes aspectos entre si dependendo do tipo de impacto e sua intensidade (Loo et al. 2017). 
Muitos 
dos problemas relacionados aos “gargalos” que atrasam ou até mesmo impedem a evolução da regeneração natural estão relacionados aos problemas no recrutamento, 
estabelecimento e colonização das plântulas das espécies. O recrutamento de plântulas acontece através da dispersão de sementes de área nativas próximas por animais 
ou pelo vento (Parrota 1995). Sendo assim, a proximidade de áreas degradadas com áreas florestadas aumenta a probabilidade de chegada de propágulos (White et al. 
2004; Reid et al. 2013). O estabelecimento e a colonização são influenciados pelas condições do meio tais como a competição com outras espécies, as condições abióticas 
do meio (temperatura, luminosidade, inadequação do substrato, etc.) e as condições pretéritas das áreas (Sansevero et al. 2017). Todos estes fatores são considerados 
filtros ecológicos que influenciam o sucesso da regeneração natural (Reid & Holl 2013). 
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 et al. 2014). 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 no prelo). No entanto, as áreas degradas ainda apresentam menores concentrações 
de alguns nutrientes em relação às áreas florestadas  e em relação as diferentes porções da encosta, nas porções inferiores e médios dos dois tipos de áreas estas 
concentrações são maiores. Estes resultados, considerados no conjunto, indicam que carências nutricionais estão sendo importantes para o baixo desenvolvimento da 
vegetação nas áreas degradadas assim como também nas porções superiores da encosta (Nideck et al. 2018).
As análises iniciais das formas de húmus também mostram 
que as degradadas possuem uma diferença marginalmente significativa entre a quantidade de matéria orgânica  em relação as áreas florestadas (Finotti 2017). As áreas 
degradadas são dominadas por espécies de gramíneas, principalmente capim colonião (Panicum maximum Jacq), que possui folhas mais duras e mais difíceis de 
decompor. 
As diferenças aqui relatadas podem explicar não só a baixas densidades e riqueza nas áreas degradadas (Finotti et al. 2014) mas também a quase ausência de 
indivíduos nas porções superiores dessas áreas (Finotti dados não publicados). No entanto, é possível observar que nas áreas degradadas existem plântulas de diversas 
espécies se estabelecendo e de forma mais abundante nas porções inferiores destas áreas. 
	Estudos em áreas degradadas com diferentes usos pretéritos demonstram 
que a composição específica e a abundância deste estrato de regeneração tem relação com vários fatores, dentre eles, o uso pretérito das áreas (Sansevero et al. 2017), o 
tempo de regeneração e as características do sub-bosque e do dossel, a competição com espécies invasoras e o grau de herbivoria (Chazdon 2014) e os patógenos do solo 
(Mangan et al. 2010). Entender quais espécies compõem este estrato de regeneração e que fatores podem estar influenciando tal composição e estrutura é o passo inicial 
para estudar os fatores que regulam e facilitam o estabelecimento vegetal em áreas degradadas e depois propor estratégias que visem a melhoria das técnicas e 
estratégias de restauração florestal. 

OBJETIVO GERAL
- Analisar a composição e estrutura do estrato de regeneração florestal em áreas degradadas e áreas florestadas 
do entorno e nas diferentes porções da encosta, relacionando-as com os fatores previamente estudados relacionados a composição e estrutura do estrato arbóreo e as 
características do solo e da matéria orgânica. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Analisar as composição e estrutura do estrato de regeneração das áreas degradadas em 
Barracão dos Mendes (Nova Friburgo – RJ).
- Comparar a composição e estrutura em diferentes porções da encosta.
- Comparar estes resultados com as características já 
estudadas para a mesma área.
- Dar andamento as atividades de análise de flora e solos no laboratório Pesagro/UFRJ/UNESA. 
MATERIAIS E MÉTODOS
Em cada parcela 
de 10x10m já estabelecidas serão feitas sub-parcelas de 1 x 1m e 2 x 2m localizadas no canto superior esquerdo. Nas subparcelas de 1 x 1m, todos os indivíduos de 
espécies arbóreas com altura total (H) menor que 1m (H < 1m) serão identificados, terão suas alturas medidas, sendo denominadas plântulas. Nas sub-parcelas de 2x2m, 
serão identificados e medidos todos os indivíduos com circunferência a altura do peito (CAP) menor do que 15,7cm (CAP < 9cm) e H > 1m, medindo-se as alturas, sendo 
denominados de arvoretas. As medidas de altura serão tomadas com o uso de uma régua de 1m de comprimento e de uma vara graduada com limite máximo de 7m. 
Amostras de material botânico serão coletadas para identificação das espécies baseado em literatura especializada e consulta ao herbário do Instituto de Pesquisas do 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB). As amostras coletadas serão depositadas em herbário a ser criado na própria unidade, duplicatas serão envidas ao herbário do 
JBRJ.
Serão realizadas análises de composição específica e de estrutura, de riqueza, diversidade florística (Índice de Shannon- Wiener, H’) e equabilidade (Índice de Pielou, 
J). Análises de similaridade serão realizadas entre todas as áreas em regeneração e as áreas florestadas considerando o estrato de regeneração e deste com a composição 
e estrutura do estrato arbóreo adulto também.
RESULTADOS ESPERADOS
- Saber a composição florística e estrutura do estrato de regeneração e das áreas florestais do 
entorno. 
- Verificar as variações de tal composição nas diferentes porções da encosta. 
- Mostrar a relação desta composição e estrutura com diferenças edáficas e da 
matéria orgânica. 
- 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.
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PROJETO: Sistema Viário com Múltiplas Conexões para a Mitigação dos Problemas em Transportes nas Cidades Brasileiras 

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).
Houve tentativas de 
desenvolver os transportes de massa sobre trilhos com intervenções pontuais como a substituição de antigas composições e com intervenções mais amplas como a 
construção e ampliação das linhas de metrô, mas que com o passar dos anos provaram apenas que mudanças somente serão observadas com uma mudança total em 
todo o sistema, já que estas intervenções não solucionam o problema da demanda excessiva acarretando a falta de atendimento em algumas regiões e a 
superlotação.
Sendo assim, observa-se que na Configuração dos Transportes até a década de 80 havia uma origem (O) e um destino (D) pré-determinado, sendo uma 
viagem pendular entre a residência e o local de trabalho. Esta configuração explica-se, tecnicamente, pelo Algoritmo de Custo Mínimo de Busacker  e  Gowen, onde as 
origens e os destinos são bem definidos.
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 smartphones, os deslocamentos não 
seguem uma ordem estática e as obrigações profissionais ocupam o tempo na vida da população maior que os dos seus afazeres pessoais. A mobilidade torna-se parte do 
cotidiano contemporâneo, mas as novas políticas de transporte não seguem ainda esta tendência contemporânea. 
Desta forma, para melhor representar as múltiplas 
internações ocasionadas pelas muitas origens e destinos gerados por este novo estilo de vida do trabalhador contemporâneo, usa-se o Algoritmo das Formigas. 
O 
Algoritmo das Formigas é representativo quanto aos novos deslocamentos realizados pelo trabalhador contemporâneo, pois, pela teoria, as formigas trafegam por 
dezenas de caminhos diferentes até chegar ao seu destino pelo menor caminho e menor tempo, onde ao mesmo tempo liberam o feromônio para serem seguidas pelas 
outras formigas que os caminhos escolhidos sejam marcados. Ao fim das dezenas de interações, os caminhos são escolhidos e hierarquizados de acordo com a origem e o 
destino, mas com o passar do tempo estes caminhos acabam ficando saturados pelo excesso de tráfego. Desta mesma forma é o atual comportamento dos 
deslocamentos contemporâneos, onde os veículos de uso individual atuam como as formigas, buscando os melhores caminhos sobre o sistema viário que garantam um 
deslocamento rápido e curto até os seus múltiplos destinos.
Sob esta perspectiva, no último Edital Pesquisa Produtividade 2019 eu participei e desenvolvi a pesquisa com 
o titulo Novo sistema viário subterrâneo, onde novas tecnologias como identificação remota de veículos, cobrança automática de pedágio e autoestradas segregadas sob 
as cidades ou dentro de maciços montanhosos foram usadas como soluções possíveis para mitigar os problemas em transporte e mobilidade urbana nas cidades de todo 
o mundo, tendo o Rio de Janeiro como Estudo de Caso. Este trabalho se desenvolveu de tal forma que mesmo antes de seu termino ele foi aceito para publicação e 
apresentação oral em 3 importantes e renomados congressos internacionais de transportes e mobilidade Urbana, sendo eles o International Conference on SmartRail, 
Traffic and Transportation Engineering(ICSTTE 2018) realizado em SEUL na Coreia do Sul, o International Conference on Architecture and Urban Planning a ser realizado 
em Xi’an na China e o ASCE International Conference on Transportation & Development (ICTD 2019) a ser realizado em Alexandria, Washington, D.C nos Estados Unidos 
da América. 
Durante o desenvolvimento da pesquisa observou-se que ao se usar a teoria da Tragédia dos Bens Comuns, publicada em 1968 pelo ecologista Garret 
Hardin junto com o algorítimo das formigas pode-se desenvolver mudanças estruturais pontuais na infraestrutura de transportes já instalada e construída para assim 
maximizar a mobilidade urbana, mitigando os problemas em transportes. Segundo a Tragédia dos Bens Comuns, dentro deste Pasto Fictício, se cada indivíduo acrescentar 
uma cabeça de gado e agir desta maneira sucessivamente, receberá o lucro sobre a venda de cada cabeça de gado inserida no Pasto, onde as despesas, como o consumo 
adicional destes animais no Pasto é dividido entre todos os indivíduos. Desta maneira, todos os indivíduos acabarão por acrescentar cabeças de gado neste Pasto a fim de 
aumentar os seus lucros, já que as despesas são divididas com os outros, ocasionado a degradação do Pasto e seu inevitável esgotamento. Segundo Hardin (1968), o ser 
humano possui a visão de que o mundo é infinito, mas, no futuro imediato, temos que assumir que o mundo disponível para a população humana terrestre é finito. Deste 
modo torna-se temerário conduzir veículos por vias pouco solicitadas, pois quanto maior o volume de veículos que trafegar por estas vias, logo elas se tornarão saturadas, 
trazendo a região os malefícios dos congestionamentos e com o seu tráfego de veículos voltando a normalidade mais lentamente e com menos eficiência que as vias 
arteriais. Outro ponto importante são as conseqüências ambientais, pois trará a região interferências negativas que elas não estavam preparadas a receber, como o 
aumento da poluição do ar, o aumento excessivo no numero de veículos na região, a maior procura por estacionamentos em vias pouco preparadas, movimento humano 
acima do normal e elevação dos ruídos gerados pelo trafego de veículos. 
Sendo assim, sob esta nova abordagem, a tecnologia ITS (Inteligent Transport Systems) irá 
limitar o acesso as intervenções pontuais no sistema viário já estabelecido, baseando a sua tomada de decisão, matematicamente, pelo Algorítimo das Formigas e 
conceitualmente pela Tragédia dos bens comuns, equilibrando o uso da infraestrutura em transportes. 
Sendo assim, este trabalho busca partir por esta nova perceptiva 
mais localizada e econômica quanto a investimentos que a abordagem anterior, sendo uma evolução natural da primeira pesquisa, a completando e desenvolvendo a um 
patamar superior. 
 
Objetivos
O objetivo deste trabalho é atuar pontualmente na infraestrutura viária já construída e estabelecida das grandes cidades e possibilitar 
uma integração viária que possibilite a mobilidade urbana e mitigue os problemas de transportes, utilizando para isso tecnologia ITS, o planejamento e quantificação dos 
transportes através do algorítimo das formigas e a restrição veicular e a utilização sustentável da infraestrutura já estabelecida através da teoria da Tragédia dos bens 
comuns. este trabalho será a continuação e evolução do trabalho desenvolvido no último Edital de Pesquisa Produtividade onde apliquei a Identificação Remota de 
Veículos, a Cobrança Automática de Pedágio e projetei autoestradas segregadas sob as cidades ou dentro de maciços montanhosos para a solução dos problemas em 
mobilidade urbana e transportes.
Esta nova abordagem visa desenvolver uma metodologia mais econômica quanto a investimentos, que atue pontualmente e que utilize 
o sistema viário já construído.

Metodologia de Pesquisa   
Tal metodologia está pautada na confirmação científica das suposições através de modelos matemáticos 
probabilísticos como o TransCad e o Infraworks, entre outros. Deste modo será eleita uma cidade como estudo de caso, onde a intervenção pontual no sistema viário já 
estabelecido utilizando modelos matemáticos, teorias de uso sustentável da infraestrutura e equipamentos tecnológicos para o controle do tráfego possibilitarão a analise 
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 da nova metodologia.  
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 das grandes cidades Brasileiras;
03 – Levantamento dos principais dados referentes a 
mobilidade urbana e transportes de 04 grandes cidades Europeias (Paris, Londres, Frankfurt e Amsterdã). Estas cidades são escolhidas pelo seu sistema viário estabelecido 
e pela capacidade de conexão entre as diferentes vias de maneira eficiente e equilibrada, além da alta capacidade destas cidades quanto a sua mobilidade urbana;
03 – 
Desenvolvimento da nova metodologia de intervenção pontual na infraestrutura viária já estabelecida;
04 – Coleta dos dados referentes a aplicação das novas 
tecnologias, modelagem matemática e teorias 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 desta metodologia 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.
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PROJETO: O uso da Metodologia TRIZ (Teoria da Solução Inventiva de Problemas) na melhoria do processo produtivo da indústria 4.0

Cronograma:
Visita a Planta 4.0 - FEVEREIRO
Levantamento dos problemas - MARCO
Pesquisa bibliográfica - ABRIL
Indicação dos parâmetros de engenharia - MAIO
Indicação das 
Soluções Inventivas - JUNHO
Elaboração dos novos processos - JULHO E AGOSTO
Apresentação da nova 

Descrição do Plano de Trabalho
Apresentação do Projeto:
O mundo vive atualmente a 4ª revolução industrial, e alguns setores industriais na vanguarda destas mudanças montaram plantas 4.0 nas 
instalações de suas unidades.  Mesmo com a implantação de uma planta de última geração, com modernos equipamentos e instalações; existem problemas na 
operacionalidade. A utilização de metodologias modernas, que utilizem parâmetros de engenharia podem melhorar os processos e o produto final desta planta 
4.0.

Objetivos Gerais e Específicos:
A pesquisa tem por objetivo geral melhorar a operacionalização de uma nova planta 4.0 com a aplicação dos conceitos da 
metodologia TRIZ (Teoria da Solução Inventiva de Problemas). E como objetivos específicos: o levantamento das necessidades da planta quando a mesma está em 
funcionamento; a aplicação dos parâmetros de engenharia relacionados aos problemas apresentados, e a definição da solução inventiva para resolução do problema. 



Justificativa do Projeto:
No processo produtivo de uma planta 4.0 existe desperdício, e a velocidade da produção em algumas etapas é lenta.

Metodologia:
Quanto a 
finalidade será uma pesquisa aplicada, onde o pesquisador visa desenvolver uma solução para ser aplicada em uma planta 4.0. Com relação ao objetivo será uma 
pesquisa explicativa encontrando o motivo do desperdício e a lentidão do processo em determinadas etapas. E a abordagem da pesquisa será quantitativa. Será acrescida 
a pesquisa bibliográfica de plantas 4.0 já existentes no mundo, e a verificação do desempenho das mesmas. Será feita também pesquisa de campo em  Plantas 4.0 
instaladas no Estado do Rio de Janeiro com a observação in loco das necessidades.

Resultados/Impactos Esperados:
Melhoria da operacionalização das Plantas 4.0 
instaladas na Cidade do Rio de Janeiro.

Riscos e Ações de Mitigação:
As soluções encontradas podem acarretar um alto custo se forem implementadas
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PROJETO: Valorização e aproveitamento de resíduos agroindustriais para obtenção de produtos biotecnológicos de interesse industrial

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de tecnologias limpas com vistas à produção de compostos orgânicos com aplicações industriais, a partir de recursos renováveis, tais 
como a biomassa vegetal, poderá vir a ser a nova matriz da produção industrial.
Normalmente a composição da biomassa pode variar de acordo com a espécie vegetal, 
porém, a composição média consiste em 50% de celulose, 25% de hemicelulose e 25% de lignina (TAIZ & ZEIGER, 2004). Dentre as biomassas vegetais estão os resíduos 
agroindustriais de extração de óleos vegetais, no projeto em questão há o interesse no uso dos resíduos de dendê, licuri e casca de batata. O setor biotecnológico 
apresenta muitas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento no estudo de proteínas e enzimas a partir do uso de resíduos industriais, resultando na obtenção de diversos 
produtos além do melhoramento dos processos e do desempenho de rotas bioquímicas industriais já existentes no mercado. No entanto, o custo de produção desses 
bioprodutos, está diretamente ligado à economia de processos e corresponde ao principal fator que limita sua aplicação em grande escala. Por esta razão, reduzir os 
custos de produção é fundamental para se ampliar sua aplicação (PARK et al., 2002). Nesse sentido estudar a utilização dos resíduos em questão como matéria-prima 
para bioprocessos, pode viabilizar essa aplicação.
A produção de enzimas comerciais é de interesse de várias camadas industriais, como indústria de alimentos, 
farmacêutica, de tratamento de efluentes, papeleiras dentre outras. Por sua vez, a fermentação em estado sólido de substratos orgânicos vegetais é tida como um 
processo biotecnológico capaz de produzir biocompostos com custos significativamente baixos. Assim através da bioconversão fúngica dos resíduos de batata inglesa,  
dendê e licurí é possível realizar, além da produção de enzimas de interesse industrial, o enriquecimento protéico também é valorado, o que garante níveis mais próximos 
aos ideais a serem fornecidos aos ruminantes em período de uma provável seca, além de quebrar parcialmente a estrutura lignocelulósica presente em larga escala nestes 
subprodutos o que aumentaria o potencial energético absorvido pelos animais.

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Utilização dos resíduos de batata, dênde e licuri como 
meio de suporte para a síntese de enzimas fúngicas e enriquecimento protéico unicelular para o uso de complemento alimentar para ruminantes.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
• Isolar o fungo Aspergillus niger do solo do polo extrativista de São João da Barra - RJ;
• Identificar e aperfeiçoar a curva de atividade cinética da lipase por 
meio da fermentação em estado solido utilizando a espécie fúngica isolada;
• Utilização de dois resíduos de oleaginosas na produção e lipase para uso em rotas 
comerciais;
• Realizar análises do perfil químico-bromatologico dalongo do processo fermentativo dos dois resíduos anteriormente citados, com a intenção de verificar o 
enriquecimento protéico e possível queda do percentual de fibras e consequentemente elevação dos índices de carboidratos solúveis;

METODOLOGIA
Materiais
Os 
resíduos designados como torta de dendê e torta de licuri serão doados pela Fábrica de Ração para Ruminantes localizada na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
– Campus de Itapetinga, as cacas de batata serão doadas por uma escola de ensino fundamental em Campos dos Goytacazes. Os insumos serão secos em estufa de 
secagem (SOLAB SL 102, Piracicaba-SP, Brasil) a 65 oC por 24 horas e trituradas em moinho tipo Willey (ACB LABOR, São Paulo-SP, Brasil) a uma granulométrica 
aproximada de 2 mm, assim como descrito por Santos et al. (2011a).
A princípio serão observados mais atentamente a presença dos fungos Aspergillus pois atende os 
requisitos necessários para o desenvolvimento do projeto Para o cultivo das espécies fúngicas, a cultura esporulada (em PDA HIMEDIA acidificado a pH 5,2 e inclinado) 
será suspensa em solução de Tween 80 (VETEC) a 0,01% procedendo-se a contagem do número de esporos em suspensão, utilizando câmara de neubauer dupla 
espelhada e microscópio binocular (SANTOS et al., 2016).Todos os componentes do meio de cultivo foram esterilizados em autoclave a 0,5 atm, 121ºC por minutos. 



Condições experimentais e Métodos Analíticos
Os ensaios serão realizados em erlenmeyers contendo 10 g de torta de dendê ou de licuri (secas e moídas), ou farinha de 
casca de batata, serão hidratadas com água destilada estéril até atingir o teor de água de 85% (m/m) como relatado em Santos et al., 2017. Os cultivos serão conduzidos 
em estufa bacteriológica. Após o processo fermentativo, a extração realizada será mecânica (filtração por pressão) do extrato enzimático com solução tampão de citrato 
de sódio (SIGMA) com o pH 4,8 a 50 mM, o extrato enzimático proveniente da fermentação será recolhido e centrifugado a 3000 rpm por 10 minutos. 

Determinação da 
atividade lipolítica
A atividade lipolítica dos extratos enzimáticos será determinada segundo a metodologia descrita por Macedo e colaboradores (1997). Para isso foi 
utilizado uma emulsão contendo 5 mL de azeite de oliva e goma arábica a 7%, 2 mL de tampão fosfato de sódio pH 7 (10 mM) e 1 mL de extrato enzimático. A mistura 
será incubada por 30 minutos a 150 rpm em agitador orbital. A reação será interrompida pela adição de 15 mL de solução acetona/etanol (1:1 em volume). Os ácidos 
graxos liberados durante a reação serão titulados com NaOH 0,05 N usando fenolftaleína como indicador. Um branco contendo o mesmo meio reacional que os ensaios, 
mas com a enzima inativa será utilizado. O cálculo da atividade enzimática foi efetuado segundo a equação: 

A =((V_a- V_(b ) ).M.D.10^6)/(t.m)
onde:
A é a atividade 
lipolítica (U/mL), Va é o volume de NaOH gasto na titulação da amostra (mL);
Vb é o volume do NaOH gasto na titulação do branco;
D é a diluição da amostra; M é a 
concentração da solução de NaOH;
m é o volume de extrato enzimático (mL) e
t é o tempo de reação (min).

Uma unidade de atividade de lipase (U) foi definida como 
a quantidade de enzima que libera 1 mol de ácido graxo por minuto.

A amilase foi quantificada através da adição de 1 mL de uma solução contendo 1% de amido 
solúvel (Sigma-Aldrich) em tampão fosfato 0,5 M e pH 7,0 (Vetec) e 1 mL do EEB em tubos de ensaio. Esses foram incubados por 30 minutos a 370 C em incubadora de 
bancada com agitação orbitalar (Quimis). Os açúcares redutores produzidos nessa incubação foram quantificados pela reação com ácido dinitrosalicílico (MILLER, 
1959).

Determinação do teor de proteínas
Para determinação da concentração de proteínas nos extratos enzimáticos será utilizada a metodologia descrita por 
Bradford (1976), tendo como padrão a albumina de soro bovino (BSA). 

Composição químico-bromatológica
As amostras foram moídas a 2 mm para a padronização 
das análises. A concentração de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente acido (FDA) foram quantificadas de acordo com a metodologia descrita por Van 
Soest et al. (1991). Alfa-amilase (SIGMA) estável ao calor foi utilizada para a análise de FDN. Os valores de lignina (LIG) determinada pelo método do ácido sulfúrico 
(QUIMIS), celulose (CEL), hemicelulose (HEM), material mineral (MM), extrato etéreo (EE) foram analisados segundos os protocolos descritos pela AOAC (1995), em que 
todos os constituintes químicos são relatados com base na matéria seca (MS). A Concentração de nitrogênio total (NT) foi determinado pelo método Kjeldahl (AOAC, 
1990), com base nestes valores calculou-se a estimativa de proteína bruta PB (PB = NT × 6,25). Os valores de carboidratos não fibrosos (CNF) foram obtidos a partir da 
fórmula: CNF = 100 - (PB + FDN + EE + MM), para os valores de carboidratos totais foi utilizado a fórmula: CHOT = 100 – (PB + EE + MM) (SNIFFEN et al. (1992). 

Análise 
estatística
O experimento constituirá em um delineamento inteiramente casualizado com, em três tempos fermentativos (48, 72 e 96) e três repetições experimentais. 
Através desse experimento será avaliado o perfil químico-bromatológico ao logo do processo fermentativo da palma forrageira. A análise de variância (ANOVA) será 
realizada e a diferença entre as médias dos tratamentos realizados será determinada através do Teste de Fisher e regressão. Para comparação das medias experimentais 
será utilizado o teste de Tukey. O software estatístico utilizado foi o Statistical Analysis System versão 9.3 (SAS - Inst. Inc., Cary, NC).

Viabilidade econômico-
financeira
VIABILIDADE ECONÔMICA
A retração da indústria refletida pela crise econômica vigente, enfrenta também a necessidade por novos desafios que vem sendo 
impostos por uma revolução cultural e global que tem como epicentro a sustentabilidade. Lançado em 2015 pelas Nações Unidas, os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) deverão orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional de todos os países do mundo até 2030 (CARNEIRO, 2017). Como 
consequência, um aumento nas estratégias de sustentabilidade nas empresas serão condições imperativas para o firmamento de negócios, especialmente internacional. 
Nesse meio, a inovação em produtos e processos aponta como uma das engrenagens para o desenvolvimento sustentável em indústrias. Diante dessa premissa, a 
produção de bioprodutos por meio de resíduos agroindustriais destacasse como uma alternativa viável com menos custos de produção relacionados ao substrato de 
consumo durante o processo fermentativo (fermentação em estado solido). 
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Cronograma:
Etapa 1 : Coleta de solo para identificação microbiana: 02/2019 a 02/2019
Coleta de solo de São João da Barra, e identificação e possíveis espécies fúngicas na amostra. 
Serão dadas preferencias para as especies de Aspergillus encontradas no solo, o municí

fermentados em estado sólido. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v.27, n.4, p. 805-811. 2007.
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PROJETO: AVALIAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DO RESÍDUO BORRA DE CAFÉ NAS PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DA CERÂMICA VERMELHA

Cronograma:
Fevereiro/2019: 
Coleta das amostras: Será feita uma única coleta da massa cerâmica argilosa, está será depositada em vasilhame aberto para secagem natural por pelo 
menos sete dias. O resíduo borra de café será coletado diariamente até a obtenção da quant

Descrição do Plano de Trabalho
A descoberta do café ocorreu no século VI, na região montanhosa de Keffa, atual Etiópia, em seguida foi levado para Arábia e posteriormente para Europa no final do 
século XV. A sua entrada no continente americano ocorreu por volta de 1700 e no Brasil mais precisamente em 1727. A palavra café tem origem na palavra árabe 
“qahwa” que significa vinho. Por tal razão, quando o café foi levado da Etiópia para Europa, foi chamado de vinho da Arábia (ILLY, 2002).
A planta do café faz parte da 
família das rubiáceas, com o nome científico de coffea. Segundo Schenker (2000) existem mais de setenta espécies já classificadas de coffea. As duas espécies de café 
economicamente mais importantes são Coffea arábica Linnaeus (café arábica) e Coffea canephora Pierre (café robusta ou conillon). Outras duas espécies cultivadas em 
menor escala são Coffea liberica (café libérica) e Coffea dewevrei (café excelsa) (BRAND, 1999; VIDAL, 2001).
De acordo com dados da Companhia Nacional de 
Abastecimento - CONAB (2017), a produção cafeeira (arábica e conilon) no Brasil em 2018 deve alcançar 44,77 milhões de sacas, um volume bem expressivo quando 
comparado à produção mundial, aproximadamente 160 milhões de sacas.
No Brasil, o consumo de café é de aproximadamente 1,08 milhões de toneladas anuais, 
segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café - ABIC (2017). Esse alto consumo, gera enormes quantidades de resíduos sólidos. Dentre esses resíduos, destaca-se o 
resíduo borra de café. 
A borra de café, que é a sobra após o preparo da bebida, ainda não tem um destino certo e com isso cria um problema de descarte, agravado pela 
grande quantidade gerada. Estimasse que seja gerado aproximadamente 480 kg de borra para cada tonelada de café produzido (ADANS e DOUGA, 1985).
Devido ao alto 
volume de resíduo gerado, os países produtores de café buscam cada vez mais inovações na forma de reciclar os resíduos obtidos em sua produção, por razões não 
somente ecológicas como também financeiras. Exemplos dessas inovações são: a elaboração de processos de compostagem, produção de fertilizantes orgânicos, biogás, 
entre outros, além da utilização na geração de energia para a produção do próprio café (PEREIRA et al., 2009).
Neste contexto a indústria cerâmica tem se demonstrado 
promissora como uma alternativa para o destino de grandes quantidades de resíduos sólidos. A incorporação de resíduos na matriz cerâmica traz diversas vantagens para 
a indústria, como economia de matéria-prima não renovável, obtenção de produtos com forte apelo ambiental, redução do consumo de energia e outros (BATARA et al. 
2012, SEGADÃES et al., 2006).
Segundo Martins (2011) o resíduo borra de café em pó é composto em sua maioria por matéria orgânica, aproximadamente 91 %. Esse 
alto teor de matéria orgânica faz com que esse resíduo seja considerado resíduo combustível.
Os resíduos combustíveis em geral possuem elevada quantidade de 
matéria orgânica, quando queimados, liberam calor devido às reações exotérmicas o que favorece a economia de combustível para a queima dos produtos. Esses resíduos 
conferem aumento da porosidade e consequentemente a redução da retração e resistência mecânica das peças cerâmicas. Segundo Dondi et al. (1997), nesta categoria 
inclui resíduos de exploração de carvão, estação de tratamento de água, rejeitos urbanos, de indústria têxtil e de curtume, resíduos derivados de extração e refino de 
petróleo, e da indústria de papel e madeira.
Considerando o exposto a cima e a problemática em relação ao volume de resíduo borra de café descartado diariamente, a 
escassez de matéria-prima para produção da cerâmica, a facilidade do processamento e a possibilidade de melhorias na qualidade do produto final, bem como redução 
do gasto energético, vê-se que a incorporação do resíduos borra de café pode contribuir significativamente no processo de produção industrial e na preservação 
ambiental.
O presente trabalho de pesquisa se propõe a avaliar uma destinação ambientalmente correta para o resíduo borra de café, evitando assim problemas 
decorrentes do seu descarte no ambiente. Buscando a possibilidade de melhoria do processamento e da qualidade das cerâmicas vermelhas 
fabricadas.


OBJETIVOS

O objetivo principal desta pesquisa é avaliar a possibilidade de aproveitamento do resíduo borra de café, proveniente do uso domestico e/ou 
industrial, à incorporação em cerâmica vermelha.

Os objetivos específicos deste trabalho são:

Determinar a quantidade adequada do resíduo borra de café a ser 
incorporado em função do efeito na plasticidade da massa e propriedades físicas e mecânicas das cerâmicas;
Determinar a temperatura mais apropriada para queima e 
produção da cerâmica, com a incorporação do resíduo;
Avaliar as propriedades mecânicas das cerâmicas com a incorporação do resíduo e relacionar com sua 
microestrutura;
Verificar a possibilidade de redução do gasto energético, no processo de sinterização, com a incorporação do resíduo.

METODOLOGIA

As matérias-
primas utilizadas neste trabalham serão: uma massa cerâmica argilosa, proveniente do polo de Cerâmica Vermelha de Campos dos Goytacazes e o resíduo borra de café 
gerado pelo consumo residencial/empresarial doado por consumidores voluntário e/ou colhido na própria UNESA Campus Macaé. 
Inicialmente, a massa cerâmica 
argilosa será coletada, seca ao ambiente por uma semana e desagregada manualmente com graal e pistilo de porcelana, após o processo de desagregação será seca 
durante 24 horas em estufa a 110 ºC e posteriormente peneirada em 20 mesh (0,420 mm). O restante da peneiração será submetido à nova desagregação e 
peneiramento para total aproveitamento da massa cerâmica argilosa. O resíduo borra de café, após coletado será levado para o laboratório e seco, durante 48 horas em 
estufa a 110 ºC, posteriormente será desagregado com auxilio de graal e pistilo e peneirado em 20 mesh (0,420 mm). Ao final, serão colocados em vasilhame fechado 
para sua posterior utilização, de modo a não absorver umidade. 
Formulação da massa cerâmica: Nesta etapa o objetivo será determinar o percentual ideal de resíduo a 
ser incorporado na massa cerâmica argilosa para a produção dos corpos de prova. Será realizada a avaliação da plasticidade a fim de investigar o efeito das composições 
na trabalhabilidade da massa cerâmica incorporada com diferentes percentuais 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 10% em peso de resíduo borra de café.
Após a realização e avaliação do 
ensaio de plasticidade serão determinadas as concentrações de resíduos a serem incorporadas, para o estudo. Serão elaboradas 5 (cinco) composições: um traço controle 
com 0 % de resíduo e 4 traços com incorporação do resíduo em diferentes concentrações, respeitando o limite definido através do ensaio de plasticidade.
As formulações 
serão homogeneizadas manualmente durante 20 minutos e posteriormente umidificadas com 8% de água (em massa). Serão então preparados 12 corpos de prova com 
prensagem uniaxial a 20 MPa nas dimensões 114,0 x 25,0 x 11,0 mm. Após prensagem, os corpos de prova serão secos em estufa a 110 °C até peso constante.
Para a 
sinterização dos corpos de prova será utilizado um forno laboratorial elétrico com taxa de aquecimento de 2 ºC/min com temperaturas de patamar de 850, 950 e 1050 ºC 
e serão mantidos na temperatura patamar por 3 horas e resfriados por convecção natural, desligando-se o forno. Estas temperaturas estão dentro da faixa de queima 
industrial de cerâmica vermelha (DONDI, 2003)
O processo de sinterização dos corpos de prova será realizado em parceria com o Laboratório de Materiais Avançados 
(LAMAV) da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF).
Antes e depois da sinterização os corpos de prova serão pesados e medidos (altura, 
largura e comprimento). Antes da sinterização será determinada a densidade relativa a seco das peças e após a sinterização será determinadas a absorção de água, 
retração linear, porosidade aparente, a resistência mecânica e análise micro estrutural através de microscopia confocal. 

VIABILIDADE ECONÔMICA 
FINANCEIRA

Abaixo são discriminados os custos de cada etapa para a realização desta pesquisa.
•
Coleta das amostras e beneficiamento: Não apresentarão nenhum 
custo financeiro;
•
Análise laboratorial da plasticidade: Será realizada no Laboratório de Engenharia Civil da Universidade Estácio de Sá (UNESA) campus Macaé 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 custos financeiros.
•
Analise dos corpos-de-prova produzidos: Serão realizadas em parceria com LAMAV-UENF ficando também isentos de custos 
financeiros.
Qualquer ensaio e/ou análise que o LAMAV-UENF não possa realizar por algum motivo será realizada em outro laboratório e custeada com a bolsa de 
pesquisa concedida pela UNESA ao pesquisador. 
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PROJETO: Desenvolvimento de Nanocompósitos de Polipropileno (PP), Montmorilonita Organofílica e Fibras naturais de Bagaço de malte 

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução: A incorporação de partículas inorgânicas nanométricas, dispersas na forma de silicatos laminados, em matrizes termoplásticas apresenta grandes melhorias 
nas características físicas da matriz (rigidez e resistência mecânica), nas propriedades térmicas, resistência a solventes e no coeficiente de expansão térmica. Utiliza-se 
uma baixa porcentagem desta segunda fase, o que em vários casos gira em torno de 5%. Por conta destas particularidades, um progresso significante tem sido alcançado 
por várias empresas que estão investindo tanto no desenvolvimento quanto no uso destes nanocompósitos. Atualmente, diversas matrizes poliméricas como 
poli(metacrilato de metila), poliamida, polietileno, polipropileno, poliestireno, poli(tereftalato de etileno), poli(cloreto de vinila), copoli(acrilonitrila/butadieno/estireno), 
entre outras, são empregadas na preparação de nanocompósitos com argilas para aplicações nas áreas automobilísticas, de embalagens, médica, de filmes anticorrosão, 
de materiais têxteis, de liberação controlada de drogas por polímeros, etc. A extensão do aumento das propriedades depende de muitos fatores incluindo área superficial, 
características geométricas e estruturais do reforço, a razão de aspecto do reforço, seu grau de dispersão e orientação na matriz, e a adesão na interface matriz-reforço. 
Silicatos como a montmorilonita (MMT), hectorita e saponita têm recebido uma grande atenção nas últimas décadas. As argilas esmectíticas organofílicas são preparadas 
pela adição de sais quaternários de amônio a dispersões aquosas de argilas esmectíticas sódicas. Nestas dispersões aquosas, as partículas da argila devem encontrar-se 
em elevado grau de delaminação, isto é, devem encontrar-se (em maior ou menor grau) umas separadas das outras (e não empilhadas), facilitando a introdução dos 
compostos orgânicos, que irão torná-las organofílicas. A uniforme dispersão da nanocarga na matriz polimérica produz uma larga interação interfacial, o que representa a 
característica peculiar do nanocompósito e o diferencia de um compósito convencional. A produção de nanocompósitos de polímero/argila pode ser realizada 
basicamente de três formas: através de polimerização in situ, em solução e através de preparação no estado fundido ou melt blending. O processo de intercalação a partir 
do estado fundido, também conhecido por melt blending, tem sido estudado por diversos autores nas últimas décadas. Neste processo, um polímero termoplástico é 
mecanicamente misturado com uma argila organofílica em elevadas temperaturas e através de interações químicas e cisalhamento, as cadeias poliméricas são 
intercaladas entre as camadas individuais de silicato da argila, podendo levar também a esfoliação das camadas da argila. Este método está se tornando cada vez mais 
popular, pois os nanocompósitos de termoplásticos resultantes podem ser processados pelos métodos convencionais, tais como, extrusão e moldagem por injeção. As 
vantagens de formar nanocompósitos por intercalação no estado fundido são várias. A intercalação no estado fundido é ambientalmente correta devido a não 
necessidade de uso de solventes orgânicos. Além disso, a intercalação a partir do estado fundido minimiza custos devido a sua compatibilidade com os processos de 
transformação de termoplásticos utilizados pela indústria. Os nanocompósitos, com o teor de argila na ordem de 2 a 10%, podem apresentar significantes melhorias nas 
propriedades em relação às propriedades dos polímeros virgens. As melhorias incluem: • Propriedades mecânicas, tais como, tração, módulo, resistência à fratura; • 
Propriedades de barreira, tais como a permeabilidade e resistência a solventes; • Propriedades ópticas; e • Condutividade iônica. A vantagem de adição de menor teor de 
argila apresenta implicações significantes, pois níveis mais baixos de reforços contribuem para a produção de componentes mais leves que é um fator desejável em 
muitas aplicações, especialmente em transportes onde a eficiência de uso de combustível é bastante importante. Além disso, são também importantes para aplicações 
onde são toleradas pequenas perdas nas propriedades das matrizes, como por exemplo, ductilidade e resistência ao impacto. Outras propriedades interessantes 
normalmente apresentadas pelos nanocompósitos de polímero/argila incluem o aumento da estabilidade térmica e a habilidade para promover retardância à chama em 
níveis muito baixos de reforço. A formação de uma camada de cinzas a partir da degradação dos polímeros durante a combustão é responsável pela melhoria destas 
propriedades. Entre as poliolefinas, o polipropileno (PP) possui um grande potencial para a preparação de compósitos e nanocompósitos, uma vez que pode ser 
processado por tecnologias convencionais como moldagem por injeção e extrusão. As propriedades do PP quando reforçado por micro e nanocargas dão origem a 
compósitos com alta rigidez e tenacidade. O PP é um polímero muito utilizado na indústria automobilística e, assim, o nanocompósito de polipropileno-nanocarga, tal 
como nanoargila, é um material bastante atrativo por apresentar propriedades físicas, térmicas, mecânicas e reológicas superiores. Muitos fatores afetam a formação de 
nanocompósitos de polímero-argila por meio de mistura no fundido, que incluem: arquitetura molecular da superfície da intercamada de silicato modificado; 
concentração de compatibilizante; processo de cisalhamento e temperatura; presença de aditivos e tipo de polímero e sua massa molar. Algumas propriedades do PP, tais 
como tenacidade moderada e barreira a gases relativamente baixa, impedem a sua aplicação em muitos campos. Por isso, nanocompósitos de PP/argila com 
propriedades melhoradas são especialmente desejáveis e podem tornar destes materiais uma nova família de polímeros de alta performance. Ao mesmo tempo, estudos 
envolvendo a adição de fibras naturais em matrizes sintéticas poliméricas tem interessado pesquisadores, devido fatores como custos inferiores, biodegradabilidade e 
principalmente sua origem de fontes naturais, quando comparados a fibras sintéticas, podendo em muitos casos substituir as mesmas sem prejuízos técnicos. Estudos 
realizados com fibras naturais como reforço de matriz polimérica utilizam fibras retiradas de farelo de madeira, cana de açúcar, juta, casca do coco, folhas de bananeira e 
folhas de sisal, em substituição a fibras sintéticas, como a fibra de vidro, aramida e carbono, apresentaram resultados satisfatórios na avaliação das propriedades 
mecânicas e térmicas, onde o Brasil destaca-se mundialmente pela produção de compósitos utilizando fibras vegetais. O bagaço de malte possui as propriedades 
observadas em fibras naturais utilizadas como reforços. Essa biomassa é um subproduto do processo de fabricação de cerveja, que não possui um destino adequado, e 
que devido ao baixo custo e abundância é geralmente utilizada para a produção de ração animal. Dentre os estudos publicados sobre o enriquecimento do material 
polimérico com fibras naturais, a ausência de publicações quanto aos compósitos utilizando bagaço de malte como reforços permite a discussão da viabilidade e da 
aplicabilidade de tal composição, abrindo então espaço para condução do trabalho presente, onde almeja-se investigar a viabilidade de sua aplicação. A incorporação de 
partículas inorgânicas nanométricas e fibras naturais em matriz polimérica tem sido estudada, principalmente com o objetivo de melhorar as propriedades de 
desempenho mecânico dos polímeros para aplicações industriais diversas. Essa área de estudo tem despertado interesse devido à obtenção de melhorias das 
propriedades físicas, químicas e mecânicas desses materiais quando comparadas às dos materiais compósitos tradicionais. 2. Objetivos: O presente Projeto de pesquisa 
tem como objetivo principal preparar nanocompósitos de polipropileno (PP), montmorilonita organofílica (Org-MMT) e fibras naturais de bagaço de malte utilizando 
polipropileno graftizado com anidrido maleico (PP-g-MA) como agente compatibilizante pela técnica de intercalação do fundido em extrusora de dupla rosca. O projeto 
também tem como objetivo avaliar o efeito de diferentes teores de montmorilonita e fibras de bagaço de malte nas propriedades finais dos nanocompósitos obtidos. A 
pesquisa a ser desenvolvida visa qualificar e quantificar o desempenho de tais materiais através de ensaios mecânicos e análises térmicas. 3. Metodologia da Pesquisa: 
Inicialmente, será realizado um Levantamento bibliográfico para a aquisição de informações contínuas e da evolução da pesquisa na área em questão. A primeira etapa 
do procedimento experimental consistirá no processo de aquisição e caracterização mecânica, térmica e estrutural de cada componente separadamente (PP/PP-g-
MA/Org-MMT). A segunda etapa do procedimento experimental consistirá na aquisição, processamento e caracterização das fibras naturais de bagaço de malte. A 
terceira etapa do procedimento experimental consistirá na realização de um planejamento de experimentos (“statistical design”). Tal planejamento é importante, pois 
permite minimizar o número de experimentos e avaliar o efeito de interação entre as variáveis. Nesse processo, três fatores serão variados: teor do agente 
compatibilizante (PP-g-MA), teor de Org-MMT e teor de fibras de bagaço de malte. As variáveis de resposta serão: as propriedades mecânicas. A quarta etapa do 
procedimento experimental consistirá no processamento das misturas em extrusora de dupla rosca e confecção dos corpos de prova utilizando as condições definidas 
pelo planejamento de experimentos. A quinta etapa do procedimento experimental consistirá na caracterização dos materiais através de ensaios mecânicos: resistência a 
tração-deformação e resistência ao impacto Izod. A sexta etapa do procedimento experimental consistirá na caracterização dos materiais através de espectroscopia na 
região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), análise termogravimétrica (TGA) e calorimetria diferencial de varredura (DSC). Por fim, os resultados serão 
avaliações, comparados e publicados. 4. Resultados Esperados: O desenvolvimento deste projeto permitirá verificar a viabilidade e eficácia da utilização de argilas 
organofílicas e fibras de bagaço de malte nas propriedades finais dos materiais nanocompósitos obtidos. Durante o andamento do projeto e a consequente conclusão, os 
seguintes resultados são almejados: 1. Desenvolver um material que proporcione nesta etapa de pesquisa, propriedades físicas, mecânicas e térmicas superiores àquelas 
encontradas na matriz de polipropileno. 2. Aproximar a UNESA/campus Nova Friburgo das indústrias locais de Nova Friburgo, ampliando as atividades acadêmicas através 
da pesquisa aplicada e de cunho socioeconômico. 4. Criar uma infraestrutura para o Laboratório de Química, da UNESA/Nova Friburgo, destinado à pesquisa aplicada na 
área de reciclagem, com equipamentos de pequeno porte, vidrarias e reagentes indispensáveis ao funcionamento do mesmo. Para a avaliação dos resultados serão 
utilizados como índices de desempenho, apresentações em congressos e publicações em periódicos científicos internacionais de reconhecida relevância. 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 
Universidade Estácio de Sá (UNESA/campus Nova Friburgo), em conjunto com o Instituto Politécnico de Nova Friburgo (IPRJ) da Universidade do Estado Rio de Janeiro 
(UERJ), Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano (IMA/UFRJ) e o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO). Os experimentos em escala de 
laboratório serão realizados no laboratório de química da UNESA/Nova Friburgo. Os ensaios mecânicos e a determinação das propriedades térmicas serão realizados em 
parceria com IPRJ/UERJ, IMA/UFRJ e o UEZO.
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Cronograma:
1. Aquisição e caracterização mecânica e térmica de cada componente separadamente (PP/PP-g-MA/Org-MMT) - fevereiro/2019 a abril/2019

2. Aquisição, 
Processamento e caracterização das fibras de bagaço de malte através de calorimetria diferencial de varredu

PESQUISADOR(A): Venetia Maria Correa Santos
Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia de Produção/Arquitetura e Urbanismo

@: ergon@ergonprojetos.com.br

PROJETO: A Utilização paineis fotovoltaicos orgânicos em  objetos solares inteligentes ( IoT)

Cronograma:
Cronograma de Atividades
Fevereiro a março :  Levantamento das tecnologias existentes segundo fornecedores diferentes
Abril a maio : testes e pesquisas em 
laboratório
Junho,Julho : execução de protótipos e avaliação destes
Agosto, setembro : elaboração do

Descrição do Plano de Trabalho
A partir da seleção no  programa startout França ANPROTEC,MDICT,SEBRAE e da missão realizada em Paris representando nosso país, fizemos uma parceria com a 
Indústria Armor que produz painéis orgânicos fotovoltaicos de última geração na França, elaborados a partir de polímeros e plástico.
A partir de então estamos  
pesquisando a inserção destes painéis em objetos. Optamos por introduzi-los inicialmente em bolsas  e outros acessórios pessoais, em continuação a nossas linhas de 
pesquisa.

Gostaríamos de  desenvolver esta pesquisa no âmbito do programa de pesquisa e produtividade da UNESA 2019,  introduzindo  painéis solares de última 
geração em objetos , tornando-os inteligentes no âmbito da internet das coisas.
O trabalho foi  apresentado no  Design Experience 29018 Campus Tom Jobim Barra Rio 
Janeiro 17 de outubro e teve imensa receptividade.


1.Introdução

Células orgânicas solares, como as utilizadas no presente projeto, são células feitas de polímero e 
plástico. São compostas de material orgânico, são muito leves, flexíveis e semitransparentes. Além disso, elas têm potencial para captação de energia solar e podem ser 
instaladas em estruturas transparentes, como vidraças e janelas. Com a energia por elas produzida, é possível alimentar computadores, telefones celulares e uma série de 
componentes eletrônicos dos automóveis.
A eficiência dessas células na transformação de luz solar em eletricidade faz crer que elas podem ser uma alternativa de 
performance superior se comparadas às células solares de silício, o que é animador em virtude dos menores custos e maiores facilidades na instalação deste tipo de 
tecnologia.
Tintas de automóveis e alguns corantes de roupa já contêm moléculas semelhantes às moléculas de carbono dos polímeros orgânicos, material que compõe 
as células solares ora desenvolvidas. Isso amplia o universo de possibilidades dessa tecnologia e aponta para a fabricação de materiais diferenciados por ela no futuro.
A 
célula orgânica fotovoltaica corresponde a um tipo de eletrônica orgânica. O funcionamento se dá pela absorção e condução da luz, através de polímeros que atuam 
como condutores, para a produção de energia elétrica. O processo é possível por efeito fotovoltaico a partir da luz do sol.

Dados promissores das últimas pesquisas 
publicadas:

Em uma nova pesquisa publicada esta semana na Nature Materials, pesquisadores de uma grande equipe internacional, incluindo o Imperial College 
London, determinaram como os  OPVs funcionam, e como eles podem ser melhorados ainda mais. https://www.imperial.ac.uk/news/187370/printable-solar-cells-step-
closer-with/

Na grande maioria das células solares orgânicas desenvolvidas nos últimos 30 anos, pelo menos 30% da energia transportada pelos fótons é perdida na 
separação das cargas. Nos últimos dois anos, no entanto, uma nova classe de materiais orgânicos foi introduzida, comumente conhecida como 'não-fullerene acceptors' 
(NFAs). Os NFAs ajudaram a reduzir as perdas de separação de carga quase pela metade e trouxeram a eficiência da energia solar orgânica  para cerca de 14 por cento. 
Isto é notável, dado que o limite teórico para a eficiência é de cerca de 30 por cento, e as células de silício mais comuns podem atingir 25 por cento em configurações de 
laboratório.


A natureza leve e flexível das células solares orgânicas significa que elas podem ser moldadas em qualquer formato que quisermos. Existe um grande 
potencial para as células solares orgânicas serem integradas em edifícios e veículos, ou mesmo incorporadas nos tecidos que vestimos. Painéis solares baratos e leves 
também podem ser facilmente transportados e instalados em partes do mundo sem energia. ”

Dentre as tecnologias fotovoltaicas, os painéis orgânicos são ideais para 
mercados de geração distribuída não atendidos pela tecnologia tradicional.

No futuro as células orgânicas fotovoltaicas terão ainda um preço menor e uma maior 
eficiência dada a evolução dos polímeros. Logo existe uma tendência no uso de energia solar.

No Brasil, existe um incentivo quanto à produção de energia pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) Resolução Normativa nº 482/2012 que irá favorecer a instalação de inúmeros painéis fotovoltaicos em toda a cidade. 

Além disto, 
existe uma tendência do desenvolvimento de estações de recarga para eletrônicos portáteis (equipamentos à bateria) assim como veículos na cidade, bicicletas e carros, 
dada a recomendação internacional (vide 5º Relatório de Avaliação do Clima do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC 2015):de eliminação dos 
combustíveis fósseis.Isto incentivará o desenvolvimento de produtos relacionados a energias renováveis, sobretudo aqueles que resolvem problemas urbanos. O uso de 
energias limpas será a solução para enfrentarmos os grandes desafios do futuro.

O uso de painéis fotovoltaicos para propósitos de economia de energia aumentou 
consideravelmente nos últimos anos.Analisando a produção de painéis orgânicos, podemos concluir que pouquíssimas empresas estão desenvolvendo e obtendo 
resultados satisfatórios e com uma boa capacidade de eficiência de geração de energia. A CSEM Brasil, com toda a experiência da CSEM Suíça, assim como a Infinity na 
Dinamarca e a Belectric na Alemanha, e ARMOR na França estão à frente no desenvolvimento deste produto e na capacidade de geração de energia com seus painéis 
fabricados em território nacional e internacional.


2. Objetivo  da pesquisa: 

Nosso objetivo é  o estudo da  aplicação de   Células orgânicas solares   de última geração 
em  bolsas  sustentáveis de maneira que estas se tornem solares e inteligentes  
Na medida que forem inseridos painéis solares poderemos colocar inúmeras funções nos 
objetos ( internet das coisas)
Já  requisitamos  sete patentes sobre aplicação de painéis solares em objetos diferentes  ( vide abaixo).Alguns de nossos trabalhos já foram 
expostos no Museu do Amanhã na exposição interface, interlace 2017.

3.Metodologia 

Nossa metodologia irá contemplar as seguintes etapas:
Etapa1:Investigar  o 
uso Células orgânicas solares em bolsas e acessórios
Etapa 2 .Elaborar estudo das superfícies necessárias e tempo de carregamento dos devices
Etapa3.-Aplicar painéis 
solares de diferentes fabricantes em alguns objetos
Etapa 4- Elaboração de protótipos e testes .
Etapa5-Avaliação da viabilidade técnica e confecção de um protótipo 
final.

4.Resultados esperados:

- estudo de viabilidade do uso de painéis  em objetos inteligentes.
Estudo de caso de aplicação em  objetos  solares.
Apresentação em 
congressos e publicações.

5.Patentes solicitadas para o uso de OPVs

BR 10 2017 016407 1 - “ESTRUTURA, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE 
PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E ORGÂNICOS EM TUBOS CONECTÁVEIS ENTRE SI”.
BR 10 2017 015267 1 - “ESTRUTURA, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE  E APLICAÇÃO 
DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E ORGÂNICOS PLISSADOS PARA COBERTURAS”.
BR 10 2017 009772 2 – “FOLHA ARTIFICIAL COMPOSTA POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E 
ORGÂNICOS INTELIGENTES PARA SER INCORPORADA EM PLANTAS, ÁRVORES OU OBJETOS EM COMPOSIÇÕES INDIVIDUAIS OU EM CONJUNTO, PODENDO COMPOR 
FLORESTAS ARTIFICIAIS”.
BR 10 2017 008320 9 – “USO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS ORGÂNICOS EM TECIDOS ORGÂNICOS E OU RECICLADOS PARA SER INCORPORADO 
EM PEÇAS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS PESSOAIS”
 BR 10 2017 004187 5 – “SAPATO SOLAR MASSAGEADOR, MODULAR, IMPRESSO EM 3D, CONTROLADO POR 
APLICATIVO, MOVIDO POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS ORGÂNICOS, COM SOLA E ALÇAS REVESTIDAS EM KOMBUCHA”.
BR 10 2016 018621 8 – “COBERTURA PÚBLICA EM 
FORMA DE ÁRVORE AUTOSSUSTENTÁVEL E DOTADA DE SERVIÇOS DIVERSOS, COM PAINEIS ORGÂNICOS FOTOVOLTAICOS”.

Obs.: O pesquisador está alocado no 
convênio INT Instituto Nacional de Tecnologia e UNESA
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PESQUISADOR(A): Antonio Carlos Magalhaes Da Silva
Plano de trabalho vinculado ao curso: Administração

@: amagal@uol.com.br

PROJETO: Fatores Determinantes na Performance dos Fundos de Previdência no Brasil através da Regressão Logística.

Cronograma:
Fev/19 a Mai/19: Estudo sobre referencial teórico na área de métodos quantitativos em trabalhos que abordem corrupção e indicadores sociais, assim como a 
complementação de estudos na área de econometria com o uso de dados em painel. 
Mai/19 a Ago/19 – Iní

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
A questão da corrupção no Brasil tem ganho forte notoriedade nos últimos anos principalmente devido à operação Lava Jato e seus desdobramentos, tanto 
na área política como na repatriação de recursos. Além disso, foram evidenciadas diversas empresas, inclusive de capital aberto, tanto de controle público como privado 
que participaram de operações ilegais na obtenção de ganhos e lucros em razão de preços superfaturados ou até mesmo a prestação de serviços com qualidade inferior 
aos pactualmente contratados. 
Outro ponto que também vem ganhando relevância no contexto nacional é a análise dos indicadores sociais das organizações, ou seja, 
como as empresas tem se comportado nas suas atividades e atitudes perante a sociedade. Uma das questões que diversas pessoas questionam é se existe alguma relação 
entre as variáveis econômico-financeiras e o grau de retorno social destas organizações para a sociedade.
O escopo deste projeto é o uso de modelo de métodos 
quantitativos nos dois tópicos acima para tentar analisarmos através de técnicas quantitativas a possibilidade de anteciparmos indícios de corrupção nos demonstrativos 
financeiras (Método Beneish Score) e o uso de econometria (dados em painel) na análise dos indicadores sociais da organização (a ideia é focarmos no setor de energia 
neste tema) e sua correlação com indicadores provenientes dos demonstrativos contábeis.
Em relação ao trabalho de indicadores sociais as organizações reconhecem 
que seus papéis vão além da produção de bens e serviços, devendo buscar o equilíbrio entre os ganhos e as ações sociais junto à sociedade, aos funcionários, à 
comunidade e ao meio ambiente. Alguns autores argumentam que uma das grandes questões que são levantadas em relação aos temas sociais e ambientais é se estes 
afetam a competitividade das empresas, pois na visão clássica acrescentar questões sociais e ambientais, além daquelas exigidas pela legislação, aumenta os custos e 
reduz o lucro. Desta forma, o papel principal das empresas incluiria lucros, porém em vez da maximização do lucro de curto prazo, os negócios deveriam buscar resultados 
de longo prazo, obedecer às leis e regulamentações, considerar o impacto não mercadológico de suas decisões e procurar maneiras de melhorar a sociedade por uma 
atuação orientada para a responsabilidade e sustentabilidade dos negócios. Neste sentido, o conceito de desenvolvimento sustentável está integrado ao conceito de 
responsabilidade social, o qual não haverá crescimento econômico em longo prazo sem progresso social, bem como sem cuidado ambiental. 
Alguns estudos já aplicaram 
técnicas estatísticas para investigar a relação entre o desempenho social e o desempenho financeiro, rentabilidade e reputação das empresas, o qual não chegaram a uma 
conclusão específica, pois em alguns casos os resultados foram positivos, em outros negativos e alguns não foram identificados correlação. Isso corrobora com a ideia 
deste trabalho na busca de uma análise mais aprofundada sobre o tema.
No que tange à utilização dos métodos quantitativos na área de corrupção, vemos que o 
aumento da crise de confiança nos relatórios financeiros é uma ameaça significativa à existência e eficiência dos mercados de capitais. A queda de grandes empresas 
como Enron, Lehman Brothers, Worldcom, Satyam, Sarada, AIG e outras têm atraído muita atenção no estudo do gerenciamento de resultados. A pesquisa contábil 
mostra que a prática de gerenciamento de resultados, utilizando-se práticas contábeis favoráveis, não é um mal absoluto, e, dentro de limites, promove decisões 
eficientes. Portanto, compreender as forças subjacentes que dão origem à alegada anomalia e irregularidades nos relatórios financeiros é um precursor necessário para 
prevenir efetivamente ocorrências futuras.
Entretanto, alguns autores alertam que a manipulação de resultados pode incluir lucros exagerados, por meio do registro de 
ganhos não realizados e receitas incertas, ou do aumento do valor do estoque, ou dos gastos capitalizados (ou seja, os gastos que vão sendo provisionados para períodos 
seguintes). Os ganhos podem ser diminuídos, por meio do adiamento da receita durante um bom ano para um próximo ano desafiador, ou atrasando-se o 
reconhecimento de despesas em um ano difícil porque a lucratividade deve melhorar no futuro próximo. 
A ideia é propor uma metodologia quantitativa para tentar 
antecipar a possibilidade de uma empresa está informando seus demonstrativos de forma indevida, ou até mesmo, informando de forma propositada equivocada com 
determinados objetivos que não da realidade dos fatos. 

Objetivo
Este projeto buscará realizar dois trabalhos. Que deverão gerar artigos acadêmicos em publicações 
nacionais/internacionais de, no mínimo, de qualificação B3 do WebQualis da Capes.
 O primeiro artigo trata de tema na área de indicadores sociais, que provavelmente 
será realizado em empresas do ramo de energia. O objetivo é fazer uma análise de várias unidades (empresas S.A. de capital aberto) ao longo de um universo temporal 
(vários anos – provavelmente em torno de 8 a 10 anos) e ver como se dá o comportamento de variáveis econômico-financeiras com seus indicadores sociais. Tentaremos 
obter correlações e insights destas variações com o objetivo de analisar esse comportamento.
Será utilizada a técnica de regressão com dados em painel no intuito de 
identificar esse comportamento e até mesmo traçar uma análise mais geral de como o setor de energia se comporta nesta questão de indicadores sociais. Será necessário 
o uso de informação das demonstrações financeiras e do Balanço Social das organizações.
O segundo trabalho será sobre a aplicação da metodologia de Beneish Score 
sobre as empresas privadas, de controle público, no mercado de capitais brasileiro. Este método busca inferir se as demonstrações financeiras puderam antecipar alguma 
fraude ou algum “movimento” nas rubricas contábeis que dessem indicativos da possibilidade de manipulação de dados.
Vale ressaltar que 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 e 
estão sendo utilizados atualmente em pesquisas na organização.

Metodologia
O projeto de pesquisa possui enfoque quantitativo. Será utilizada a metodologia de 
dados em painel e talvez o uso de dos mínimos quadrados ordinários nos trabalhos com o uso de variáveis quantitativas e públicas. 
Os estudos serão feitos através de 
referencial teórico (papers e livros) sobre o tema de corrupção e indicadores sociais. 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 e novos estudos nestes temas de corrupção e indicadores sociais, que são bem 
relevantes na área de gestão.
Ao longo dos estudos a metodologia será descrita nos artigos e serão parte relevante do trabalho a ser realizado, principalmente pela 
necessidade de se estudar esses pontos para a aplicação numérica dos casos em questão.
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 B3). Além do envio de artigos para revistas, possivelmente irei submeter um 
trabalho para o Enanpad (maior congresso de administração no Brasil) no ano de 2019. Será enviado também artigo (s) para o Seminário de Pesquisa da Unesa 2019, 
conforme prevê este edital.
Em relação às palestras que deverão ser realizadas (duas ao longo do ano), acredito que poderão abordar estes temas, assim como trabalhos 
na área de Educação Financeira como realizados no passado. A ideia é compartilhar esses estudos com toda a Unesa da melhor forma possível.

Viabilidade Econômico-
Financeira
O trabalho será realizado com recursos próprios e com o auxílio de alunos do curso de pós-graduação da Unesa (possivelmente do Mestrado Profissional em 
Administração e Desenvolvimento Empresarial – MADE) 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. A ideia sempre é unir a pesquisa com trabalhos que possam ser 
desenvolvidos pelos alunos
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$ 5 (cinco) 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). Outra 
possibilidade é a solicitação de recursos para participação em cursos e congressos no exterior com financiamento público. A ideia seria usar estes recursos para 
apresentação de trabalhos oriundos deste projeto.
Infelizmente no ano de 2017/2018 não fui agraciado com auxílio do CNPQ para participação em Congresso 
Internacional na área de gestão na África do Sul. Na minha humilde opinião, a escassez de recursos financeiros por parte do governo federal também dificultou a 
obtenção dos valores junto a este órgão 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.
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PROJETO: Indicador de Governança Eletrônica implementado em RPPS´s da Microrregião Serrana Fluminense 

Cronograma:
CRONOGRAMA

Em regra, uma pesquisa exploratória é dividida em quatro etapas: o planejamento e organização dos fundamentos que dirigirão a pesquisa, a partir do 
referencial teórico disponível, inspeções às entidades objeto da pesquisa, necessárias ao levan

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO 

Os novos desafios para os Regimes Próprios de Prevdiência Social (RPPS), em relação era do conhecimento na conjuntura das tecnologias de informação 
e comunicação (TICs), é poder exercer suas principais funções no pagamento de aposentadorias e pensões e dispor de mecanismos de governança eletrônica que validem 
a qualidade de suas ações. 
È nesse contexto que pessoas, entidades privadas e demais corporações desejam ter acesso ao governo de modo cada vez mais célere e 
facilitado, de Mello e Slomski (2010). Desse modo, a inclusão digital da sociedade e governo no processo de governança eletrônica tem desempenhado papel importante 
na transformação da natureza das decisões das demandas públicas. 
A entrada das TICs determinou uma maior eficiência do Estado, que além de modificações dos 
processos internos, passou a ter um maior controle social na exigência de melhoria na prestação serviços públicos e ampliação de espaços democráticos, de Freitas e Luft 
(2014).

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é propor a implementação de Índice de Governança Eletrônica nos Estados Brasileiros (IGEB) nos Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS) pertencentes da Microrregião Serrana (Teresópolis, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto e Nova Friburgo), do Estado do Rio de Janeiro. 
Visto que, a governança eletrônica promove a boa governança, melhora a relação entre governo-cidadão-empresa, transparência, accountability e por meio do (IGEB), 
será possível verificar o percentual de práticas implementadas pelos (RPPS) da Microrregião Serrana do Estado Fluminense.

METODOLOGIA 

A pesquisa será do tipo, 
exploratória, utilizando-se de pesquisa bibliográfica para a construção do referencial teórico e para a assimilação das práticas de governança eletrônica disponibilizada na 
base de dados SCIELO sendo acessada pelo link: http://www.scielo.org/php/index.php. A presunção do IGEB ocorrerá considerando os subgrupos de práticas ponderados 
igualmente (pesos iguais) e validado com o auxílio de modelagem de equação estrutural. Os dados da pesquisa serão obtidos nos websites dos (RPPS) pertencentes da 
Microrregião Serrana, no período de janeiro à  junho de 2019. Espera-se, de modo geral, que os (RPPS) mais desenvolvidos sejam aqueles mais bem classificados, ou seja, 
com maior número de práticas de governança eletrônica implementadas. 

VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA 

Não será preciso aportes financeiros ou 
investimentos em infra-estrutura, além daqueles já previstos no presente edital.
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PROJETO: INVESTIGAÇÃO SOBRE A INFLUÊNCIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O COMPORTAMENTO DA CONSUMIDORA DA GERAÇÃO Y

Cronograma:
Levantamento bibliográfico: janeiro/fevereiro 2019; Definir e validar critérios de avaliação: fevereiro 2019; Abordar sujeitos da pesquisa: março 2019; Realizar pré-testes: 
março 2019; Realizar a pesquisa de campo: abril/maio 2019; Tabular, organizar e an

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO - Por diversos motivos, os estudos de comportamento do consumidor têm sido, recorrentemente, explorados no universo do Marketing na grande área da 
Administração de Empresas. Um desses motivos com certeza é o fato de se tratar de tema que traz diversas contribuições – tanto acadêmicas quanto não acadêmicas – à 
sociedade: entender melhor o comportamento daquele que consome ajuda no estabelecimento das estratégias de Marketing, no subsídio a iniciativas enquadradas na 
área de Marketing social, e na própria educação do público para que ele possa tomar decisões de consumo responsáveis. Esses estudos, por sua vez, podem ser 
executados por várias vertentes, dependendo do propósito que se almeja alcançar. Para tanto, não raro lançam mão de teorias de base psicológica, antropológica e ou 
sociológica, como é o caso, por exemplo, da Teoria das Representações Sociais (TRS). As representações sociais, entendidas como um conjunto de conceitos, de 
proposições e de explicações originados na vida cotidiana no desenrolar das comunicações interpessoais, apresentam fronteiras que extravasam as ciências humanas. 
Assim, com características claramente interdisciplinares com raízes na sociologia e com presença marcante na antropologia e na história das mentalidades, trata-se de 
teoria que oferece arcabouço muito interessante quando se deseja investigar os elementos que possam ter elevada relevância na determinação das preferências dos 
consumidores em geral. Essa capacidade da TRS pode ser de várias maneiras sofisticada e estendida em termos de aprofundamento. Uma dessas maneiras é por meio da 
exploração de sua vertente voltada para as teorias de gênero. Isto ocorre porque, no que tange à dimensão conceitual tanto da TRS como das teorias de gênero, há 
características comuns no que se refere aos objetos a que se aplicam e aos métodos mais adequados à sua abordagem. No caso, destinam-se a revelar e ou a conceituar 
aspectos de objetos até então subvalorizados pela ciência, considerados como menores - o homossexual, a mulher, o senso comum. Nesse caminho, tomam seus temas e 
objetos ao mesmo tempo como processo e como produto, o que exige abordagens mais dinâmicas e flexíveis. E, em consequência - e considerando que o método decorre 
das características do objeto e da teoria adotada, buscando a reunião desses dois para gerar o conhecimento - tanto a TRS como as teorias de gênero trabalham com tais 
objetos e temas de formas não obrigatoriamente canônicas, ousando metodologias criativas, nem sempre específicas de uma única área disciplinar. Esse quadro cria 
campo muito adequado à proposta de se estudar o comportamento do consumidor da geração Y à luz da TRS. Isso porque essa última trabalha com o pensamento social 
em sua dinâmica e em sua diversidade, partindo da premissa de que existem formas diferentes e móveis de se conhecer e de se comunicar, guiadas por objetivos 
diferentes. Assim, ela se encaixa perfeitamente às características de consumo do público da geração Y, dadas suas particularidades. O foco desse estudo serão pessoas da 
classe B, porção da população que, quando conjugada às classes A e C, ajuda a compor o que é qualificado genericamente como classe média, e é considerada, 
juntamente com a classe A, a classe média “mais afortunada e próxima dos padrões norte-americanos que habitam o imaginário de muitos no Brasil e em outras partes” 
(SAE/PR, 2014, p. 7). Associadas à renda mais alta e também a melhores indicadores de educação e saúde, é de se supor que suas decisões de consumo estejam 
permeadas de modo singular por representações sociais.
OBJETIVOS – Investigar como se dá a construção da realidade comum às mulheres brasileiras da geração Y 
quando elas tomam decisões a respeito do consumo de serviços ligados à beleza feminina, por meio do mapeamento das representações sociais que permeiam este 
consumo, influenciando-lhes o processo decisório. 
METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS - A abordagem será qualitativa e quantitativa, e quanto 
aos fins tratar-se-á de estudo exploratório (VERGARA, 2016). No que se refere aos meios será pesquisa de campo, bibliográfica e telematizada (AAKER; KUMAR; DAY, 
2004; GIL, 2008; VERGARA, 2016). O levantamento de evidências será realizado por meio de entrevistas semiestruturadas, aplicadas em 20 mulheres da geração Y 
selecionadas por meio da técnica de bola de neve, onde um sujeito que os pesquisadores conheçam individualmente recomenda outro de iguais características e assim 
por diante, até que o número-alvo de pesquisados seja alcançado (AAKER; KUMAR; DAY, 2004; RUDD, 1996). Essas entrevistadas deverão apresentar características 
específicas, com vistas a uma maior homogeneidade nos resultados: 1) pertencentes à geração Y, obedecendo à opção pela definição dessa coorte geracional proposto 
por Kotler e Keller (2012) – ou seja, pessoas nascidas entre 1977 e 1994; 2) economicamente ativas; 3) situadas na faixa de renda caracterizada como classe B cuja renda 
média familiar anual em 2016, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), oscilava entre o mínimo de R$ 9.370,01 e o máximo de R$ 18.740,00 
(CARNEIRO, 2018); e  4) moradoras das zonas sul da cidade do Rio de Janeiro. As conversas estarão apoiadas em perguntas elaboradas previamente de forma a garantir a 
obtenção de informações primárias adequadas à aplicação da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) no tratamento das evidências. ETAPAS: 1) Levantamento 
bibliográfico: revisão da literatura pertinente, com o mesmo foco daquele já disponível neste projeto, que deverá ser expandido; 2) Definição e validação dos critérios de 
avaliação: à luz dos resultados da etapa anterior, serão definidos os aspectos a serem priorizados no levantamento das evidências primárias, de modo a garantir a 
obtenção da resposta à questão-problema e a evitar a dispersão de esforços. Em seguida esses critérios serão validados por meio da comprovação de sua aderência à TRS; 
3) Abordagem dos sujeitos da pesquisa: por meio da referida técnica de bola de neve serão selecionadas 20 mulheres com as características adequadas à pesquisa, com as 
primeiras a serem extraídas do círculo de relacionamento dos pesquisadores envolvidos no projeto; 4) Realização de pré-teste(s): nesta fase serão aplicadas as primeiras 
entrevistas semiestruturadas previstas como meio de obtenção das evidências primárias. A quantidade destas abordagens dependerá de seus resultados, já que o(s) pré-
teste(s) servirá(ão) ao aperfeiçoamento do pesquisador que for a campo, tendo em vista sua condição de neófito neste tipo de pesquisa. O(s) resultado(s) poderá(ão), ou 
não, ser aproveitado(s) para a etapa de análise das evidências; 5) Realização da pesquisa de campo: à luz do resultado do(s) pré-teste(s), será prosseguido o trabalho de 
obtenção das evidências primárias necessário para se chegar ao total de 20 entrevistas; 6) Tabulação, organização e análise das evidências: as evidências primárias serão 
organizadas de forma que capacite à sua análise, a qual se dará conforme a orientação da literatura atinente à TRS; 7) Elaboração do resultado final da pesquisa: de posse 
das informações advindas da etapa anterior, será redigido relatório final capaz de explicitar detalhadamente o propósito da pesquisa, todas as etapas de sua consecução, 
os resultados em termos de resposta à questão-problema, e suas contribuições acadêmica e prática.
RESULTADOS ESPERADOS - Esse mapeamento contribuirá 
academicamente de forma relevante porque trará um conhecimento maior e de forma original sobre o comportamento de consumo das mulheres brasileiras da geração 
Y, pois que apoiado na maneira como elas discutem e como argumentam entre si seu cotidiano, seus mitos, e suas heranças histórica e cultural. Isso porque estudos 
brasileiros sobre como essas mulheres constroem suas decisões de consumo não são usuais na área de Administração. Pesquisa na base SPELL em artigos publicados 
entre janeiro de 2010 e outubro de 2018 nesta área, com as palavras “mulheres” e “consumo” no resumo, retornou 41 resultados; contudo, dentre estes nenhum tratava 
especificamente da geração Y, assim como nenhum lançava mão do mapeamento das representações sociais. Ademais, além de inédita, esta pesquisa será realizada com 
base em teoria cientificamente reconhecida – a TRS. Essa forma de investigação trará novos insights às demais pesquisas de comportamento de consumo já realizadas, 
vez que estará concentrada em uma avaliação mais profunda sobre elementos atinentes ao processo decisório que subsidiam as preferências dessas mulheres. Como 
resultado prático, espera-se que esse maior conhecimento possa ser vetor de impulso aos segmentos produtivos que já atendem ou que pretendam atingir essas 
consumidoras, tendo em vista a força das mulheres no mercado de consumo do País. No caso, os maiores gastos das mulheres brasileiras se dão com alimentação, 
seguidos de vestuário e de acessórios pessoais, com elas sendo responsáveis por controlarem em mais de 50% as compras totais de vestuário feminino e de maquiagem, 
de beleza e de cuidados pessoais (cabelo, pele) no País. Com isso, o Brasil se revela um dos maiores mercados femininos no mundo; no caso, destaca-se o uso de produtos 
e de serviços que especificamente tornam as mulheres mais belas ajudando a construir não somente a feminilidade, mas também a própria aceitação social (PUPO, 2018; 
TERRA, 2016).
VIABILIDADES TÉCNICA E ECONÔMICA - A viabilidade técnica é plena, pois tanto a teoria que embasa a pesquisa quanto o método a ser utilizado têm 
validação acadêmica, consolidando-se aos sujeitos a serem pesquisados. Além disso, o controle da pesquisa será realizado por meio de pesquisadora com ampla 
experiência na área. Finalmente, parte-se do princípio que os sujeitos a serem pesquisados demonstrarão interesse e boa vontade em participar, dada a própria natureza 
da técnica a ser empregada, assemelhada a conversas informais versando sobre assuntos potencialmente não invasivos. A viabilidade econômica também é plena, dada a 
característica facilitadora da técnica de campo a ser utilizada: a pesquisa bibliográfica pode ser realizada de forma telematizada, e a pesquisa de campo primária, por 
implicar encontros pessoais com mulheres moradoras da mesma cidade dos executores do projeto, indica baixo custo de execução.
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PROJETO: As políticas Públicas de emprego e renda no Estado do Rio de janeiro no período da crise econômica  2014-2018

Cronograma:


Fevereiro-Março/2019 –
Pesquisa na base de dados do seguro-desemprego dos perfis de beneficiários no estado do Rio de janeiro no período entre 2014-2018. 



Abril/2019 – 
Pesquisa da base de dados do CAGED e PNAD continua, com sistematização dos dados.
Ma

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
	O Brasil foi assolado por  grave crise econômica a partir de 2014. Um dos efeitos mais avassaladores da crise é o reflexo sobre o estoque de empregos. O 
poder público neste sentido precisa se fazer presente com políticas públicas que ajudem a alavancar o nível de emprego, tanto no que diz respeito à qualificação 
profissional quanto no incentivo a criação de novos vínculos formais, bem como na proteção daqueles que eventualmente são demitidos.
	O Brasil possui algumas 
políticas públicas construídas em especial a partir da década de 1990 que visam estimular o emprego e renda. Uma das primeiras iniciativas neste sentido foi a criação do 
FAT- Fundo de Amparo ao trabalhador, na década de 90. Este fundo vida financiar o seguro-desemprego, o programa de abono salarial e ações de desenvolvimento 
económico e qualificação profissional. É composto principalmente pelas contribuições realizadas através do PIS. Os dois principais programas financiados com estes 
recursos são o Programa do Seguro Desemprego ( que inclui além do pagamento do seguro desemprego, ações de qualificação profissional e de orientação e 
intermediação de mão-de-obra) e os Programas de Geração de emprego e renda, com foco no fortalecimento de micro e pequenas empresas e estímulo à geração de 
empregos (SERRA, 2009).
	A partir de 1995 foi criado um Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, distribuído em três áreas: 1) as políticas de caráter 
compensatório, de apoio ao desempregado, através do abono salarial e seguro- desemprego; 2) as políticas ativas: Qualificação Profissional e a Intermediação de mão de 
obra ou Colocação Profissional, que busca inserir no mercado os desempregados; 3) o conjunto de políticas de crédito dirigidas aos diversos setores produtivos capazes de 
gerar trabalho e renda. (SERRA, 2009).
Há no entanto, muitas críticas às políticas pública de emprego e renda. A principal delas refere-se a esta centrar-se no terreno da 
assistência, com pouca efetividade na criação de empregos.


	A proposta deste trabalho é contribuir com o aprimoramento das políticas públicas de emprego e renda 
através da análise do impacto efetivo destas ações no estado do Rio de Janeiro, no período compreendido entre 2014 e 2018. Esta análise poderá gerar subsídios para 
criação de novas ações e programas para dentro das políticas de emprego e renda.

Objetivos
Objetivo Geral:
Avaliar o impacto das políticas públicas de emprego e 
renda no estado do Rio de Janeiro, no período entre 2014 e 2018.
.
Objetivos Específicos
•
Realizar o levantamento dos benefícios de seguro desemprego concedidos 
no período 2014-2018, por faixa etária, gênero e escolaridade.
•
Identificar as ações de qualificação profissional realizadas para os beneficiários de seguro desemprego  
neste período e seus resultados.
•
Identificar as ações de estímulo à criação de empregos no Estado do Rio de Janeiro neste período.
•
Analisar a evolução do mercado 
de trabalho formal no período 2014-2018 no Estado do Rio de Janeiro.
•
Analisar o impacto das ações de estímulo a criação de empregos.
•
Estabelecer correlação 
entre as vagas criadas e o perfil dos beneficiários de seguro desemprego no período.

Metodologia da Pesquisa
Este trabalho de pesquisa tem caráter quali-quantitativo, 
pois irá acessar bases de dados secundários (CAGED, RAIS e bases do seguro desemprego) e estabelecer a correlação entre as variáveis pesquisadas. Também  tem caráter 
descritivo, pois irá  descrever o perfil dos empregos  no período entre 2014-2018 e descrever o perfil dos desempregados assistidos pelo seguro-desemprego e relacionar 
variáveis como escolaridade,  emprego e renda

Etapas da Pesquisa

•
Pesquisa Quantitativa de dados secundários da base de seguro-desemprego dos dados de 2014 
a 2018.
•
Pesquisa Quantitativa de dados secundários na base de dados do CAGED ( Cadastro geral de empregados e desempregados) dos dados desagregados do 
Estado do Rio de Janeiro, no período entre 2014 a 2018.
•
Pesquisa Descritiva sobre as ações de qualificação profissional realizadas nas esferas federal, estadual e 
municipal no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
•
Pesquisa Descritiva sobre as ações de geração de emprego realizadas nas esferas federal, estadual e municipal no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
•
Análise do quadro evolutivo de emprego e desemprego através do exame dos dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados E 
Desempregados)  e do PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de  Domicílios Contínua).
•
Análise e correlação dos perfis de beneficiários do seguro desemprego 
com as vagas criadas no período 2014-2018.
Resultados Esperados
A pesquisa terá como resultado a descrição dos perfis de beneficiários de seguro-desemprego no 
período 2014-2018 no Estado do Rio de Janeiro,  por município, a descrição das ações de qualificação realizadas no âmbito das políticas públicas de emprego e renda, 
bem como a avaliação de impacto destas políticas na geração de empregos.
	
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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PROJETO: Centro de Excelência em Ensino e Pesquisa

Cronograma:
1. (maio/2019) Pesquisar centros de excelência em ensino, aprendizagem e pesquisa para identificar o que podemos fazer na UERJ; 

2. (junho/2019)capacitar interna e 
externamente alunos, professores e pesquisadores em pesquisa de excelência, aumentando a v

Descrição do Plano de Trabalho
Universidades renomadas na Europa e Estados Unidos têm centros de excelência em ensino, aprendizagem e pesquisa. Alguns exemplos são: The Sheridan Center for 
Teaching and Learning (https://www.brown.edu/about/administration/sheridan-center/ );  The Univ. North Caroline Chapel Hill Writing Center ( 
http://writingcenter.unc.edu ); Stanford Center for Assessment, Learning and Equity (https://scale.stanford.edu/ ); Cornell University Center of Teaching and Learning 
(https://www.cte.cornell.edu/ ); 

Poucas instituições no Brasil tem tais centros, mas alguns deles são muito interessantes: Centro de Assessoria de Publicação 
Acadêmica (CAPA) da UFPR, que é o primeiro “writing center” do Brasil ( http://www.capa.ufpr.br/ ) e o Centro de Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem 
(CEDEA) da FGV-EAESP, que até criou uma revista para divulgar trabalhos realizados  (http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/ei ).

Se na UNESA Rio (onde estão os 
programas de mestrado, onde somos reconhecidos pela excelência em ensino e pesquisa) ocorrem  problemas de professores que dominam a matéria, mas não tem 
habilidade de ensinar e/ou não tem bons resultados de pesquisa, infere-se que os problemas sejam maiores em outras unidades da Estácio de Sá pelo Brasil. Este projeto 
tem como objetivo criar um Centro de Excelência em Ensino e Pesquisa que irá auxiliar  professores, alunos e pesquisadores a alcançar a excelência no ensino, 
aprendizagem e pesquisa.

O professor Marcus Brauer ganhou em 2014 o prêmio Anísio Teixeira na UERJ, no qual foi o primeiro colocado na avaliação dos alunos em 
relação ao ensino. Uma das estratégias de ensino adotadas é aprendizagem ativa, focada no aluno. Fez recentemente um curso do ensino com o método do caso na 
universidade de Harvard e vem utilizando casos de ensino desta instituição em suas aulas. Além disso, frequenta o Teaching and Learning Conference, onde aprender 
técnicas e ferramentas para melhor ensino/aprendizagem. No ENANPAD, conheceu dezenas de softwares para auxílio à pesquisa. Tais conhecimentos também pertencem 
à Estácio, por isso consideramos interessante armazenar e compartilhar conteúdos dessa natureza.

A geração de alunos mudou, as técnicas de ensino estão mudando, 
mas os padrões clássicos de ensino de aula expositiva já não satisfazem como no século passado. Uma das ferramentas aprendidas no exterior, o Kahoot, está sendo um 
sucesso nas mais variadas turmas (e o prof. Brauer vem capacitando outros professores nessa ferramenta, bem como no Mendeley - software para gestão de referências 
e artigos - e no NVIVO: melhor software de pesquisa qualitativa). A universidade deve ser o lugar do avanço, do futuro, da inovação, mas a resistência à mudança de 
docentes é alta. O doutorado e o pós doutorado do professor são sobre a resistência à educação à distância (outro assunto a ser abordado no projeto). 

O Brasil tem 
sérios problemas na Educação e um deles é a deficiência na formação de professores e pesquisadores. Muito comum ouvir de alunos que o professor até tem 
conhecimento, mas não tem didática. Ou então, ouvir que o pesquisador não publica ou só consegue publicar quando explora seus orientandos a pesquisarem e 
colocarem seu nome na pesquisa, mesmo com pouca contribuição. 

O Portal da Escrita Científica do Campus USP de São Carlos é uma iniciativa semelhante e várias 
pessoas já foram alcançadas. Seu principal professor, Valtencir Zuculotto, foi convidado pelo professor Marcus Brauer a ministrarum curso de extensão em Escrita 
Científica de Alto Impacto. O curso foi um sucesso, mas foi apenas um evento. Um centro de excelência significa um projeto maior com vários eventos semelhantes e 
muito mais ( http://www.escritacientifica.sc.usp.br/ ).

Já está na hora da Estácio ter o seu Centro de Excelência em Ensino e Pesquisa, assim como as melhores 
universidades no exterior já têm.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2653989487816833

PESQUISADOR(A): Adlilton Pacheco De Oliveira
Plano de trabalho vinculado ao curso: Medicina Veterinária

@: adlilton.oliveira@estacio.br

PROJETO: OCORRÊNCIA DE AGENTES TRANSMITIDOS POR CARRAPATOS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA, BRASIL.

Cronograma:
FEVEREIRO/2019 - Revisão de literatura; Processamento das amostras por meio da PCR; Envio dos amplicons das amostras positivas para 
sequenciamento.
MARÇO/2019	- Envio de relatório mensal; Revisão de literatura; Processamento das amostras por meio da PCR; 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: As doenças transmitidas por carrapatos ocupam o segundo lugar entre as enfermidades veiculadas por artrópodes aos humanos, ficando atrás somente 
para a transmissão de patógenos por mosquitos, porém, quando levamos em consideração transmissão para animais, estas doenças ocupam uma posição de destaque 
em primeiro lugar (CORDEIRO, 2012). No Brasil foram diagnosticadas duas doenças em humanos frequentemente associadas a carrapatos do gênero Amblyomma, a 
Febre Maculosa (FM) com vários casos confirmados tanto em humanos como em animais, e a Borreliose Humana Brasileira, similar a Doença de Lyme Norte Americana 
(FONSECA et al., 2005; YOSHINARI et al., 2010). Essas doenças são graves e de diagnostico difícil, sendo importantes para as várias especialidades médicas, uma vez que 
possuem apresentações clínicas bastante complexas (YOSHINARI, 2009). Outros agentes como Trypanosoma spp. e Babesia spp. também foram diagnosticados e 
carrapatos oriundos de animais. Estes agentes também possuem potencial patogênico que muitas vezes é negligenciado por profissionais da área, pois casos de babesiose 
humana já foram descritas no Brasil (YOSHINARI et al. 2003; MASSARD & FONSECA, 2004; MAROTA, 2017), tornando importante este tipo de pesquisa. OBJETIVO: Relatar 
a diversidade de espécies de carrapatos em estágio não parasitário encontrados em Unidades de Conservação (UC’s) nos estados do Rio de Janeiro, Espirito Santo e Minas 
Gerais, e realizar a caracterização molecular de Borrelia spp., Rickettsia spp., Babesia spp. e Trypanosoma spp. que infectam esses carrapatos. METODOLOGIA DA 
PESQUIS: Neste projeto serão utilizadas amostras de coletas de campo realizadas no ano de 2015 em Unidades de conservação (UC’s) Federais, Estaduais e Municipais nos 
estados do Rio de Janeiro (RJ) e Espirito Santo (ES) e em suas regiões limítrofes com o estado de Minas Gerais (MG). Foram visitadas 17 UC’s ao todo, estas visitas para 
coleta de artrópodes foram autorizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), por meio do Sistema de Autorização e Informação em 
Biodiversidade (SISBio) sob número de protocolo 45198-2. As coletas foram realizadas utilizando dois métodos de captura de carrapatos em fase de vida não parasitário: 
Armadilha química de CO2 segundo Cançado et al. (2008) com modificações segundo Silveira (2010) e remoção mecânica dos artrópodes das vestes e corpo dos 
pesquisadores. A armadilha química tem como princípio a atração de carrapatos pelo CO2, que é produzido pela reação de ácido lático (C3H6O2), diluído a 20% com 
carbonato de cálcio (CaCO3). Os carrapatos adultos capturados foram identificados em nível de espécie, larvas e ninfas até gênero. Para isso, foram utilizados microscópio 
estereoscópico e a chave dicotômica modificada de Guimarães et al. (2001) in Barros-Battesti et al. (2006). Após identificação os artrópodes foram acondicionados em 
RNA later® e congelados. Os carrapatos mantidos conservados em RNA later® foram lavados em água destilada por três vezes e re-hidratados em 200µL de PBS 
(phosphate buffered saline), adultos e ninfas foram acondicionados individualmente, já as larvas foram acondicionadas em pool de 20, em tubos de poliestileno de 1,5 mL 
totalizando 188 amostras. Em seguida adicionou-se sete esferas de óxido de zircônio de 2 mm e 80 mg de esferas de vidro de 0,1 mm, ambas autoclavadas, para a 
trituração em Minibeadbeater BIOSPEC® por 1 minuto. A lise celular foi efetuada com a adição de 250 μl de solução de digestão (20 mM Tris-HCl, 20 mM EDTA, 400 mM 
NaCl, 1% sodium dodecyl sulphate, 10mM CaCl2) com 20 μl de proteinase k (20 mg/ml) em incubação over night à temperatura de 56º Celsius. O DNA foi extraído por um 
tratamento com Fenol e outro tratamento com fenol-clorofórmio seguido de precipitação com isopropanol. O pellet de DNA (formado após centrifugação de 16000 xg) foi 
lavado duas vezes com álcool 70% e ressuspendido em 100 μl de tampão de eluição (10 mM Tris-HCl, 0,5 mM EDTA pH 9,0) em overnight à 4°C (SANTOLIN et al., 2013). A 
presença de DNA de Borrelia spp., Rickettsia spp., Babesia spp. e Trypanosoma spp. será detectada por reação em Cadeia pela Polimerase (PCR) usando oligonucleotídeos 
iniciadores (primers) específicos (INVITROGEN / LIFE TECHNOLOGIES®). Os produtos amplificados serão visualizados em gel de agarose 1,5% corados com brometo de 
etídio e visualizados em Transiluminador-UV. As amostras positivas na PCR serão submetidas a sequenciamento e as sequencias obtidas serão comparadas com os dados 
de sequencias disponíveis no GenBank utilizando a plataforma BLAST-NCBI. RESULTADOS ESPERADOS: Esperamos com esse trabalho relatar a diversidade de carrapatos e 
prevalência de agentes transmitidos por carrapatos em UC’s com grande circulação de seres humanos, e com isso alertar as autoridades responsáveis sobre o risco de 
exposição dos visitantes desses locais a infestações por carrapatos e consequentemente, exposição a agentes infecciosos e parasitários. VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA: A pesquisa não irá gerar custos, pois os insumos a serem utilizados neste projeto já foram comprados e são excedentes de uma outra pesquisa deste 
mesmo autor.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2845805425991037
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PESQUISADOR(A): Ana Luisa Rocha Mallet
Plano de trabalho vinculado ao curso: Medicina

@: alr.mallet@gmail.com

PROJETO: Da enfermagem à medicina:  O que os alunos enfermeiros têm a dizer sobre ambas as graduações

Cronograma:
CRONOGRAMA 
Fevereiro, março e abril: 
- Conhecer currículos médicos e de enfermagem de 2 universidades públicas e 2 universidades privadas no Rio de Janeiro bem 
como as diretrizes curriculares de ambas as graduações

maio, junho, julho: aplicação de ques

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
Muitos profissionais de enfermagem buscam uma segunda graduação em medicina. O financiamento público pelo FIES, programa do Governo que destina-
se a financiar a graduação no ensino superior de estudantes que não possuem condições de arcar com os custos de sua formação, permitiu que muitos desses 
profissionais conseguissem ingressar em faculdades privadas de medicina realizando um sonho. Os enfermeiros são reconhecidos pelos pacientes como profissionais 
bastante empenhados em exercer sua atividade para oferecer um cuidado integral àqueles que estão sob sua responsabilidade. Essa percepção muitas vezes não é 
reconhecida de forma tão consensual sobre os profissionais médicos. Conhecer um pouco mais de perto a percepção de pessoas que estiveram em contato como 
estudantes com essas duas graduações poderia nos ajudar a compreender diferenças que podem estar relacionadas a esse momento de formação profissional.

A ideia 
de estudar as diferenças entre a formação do enfermeiro e o medico surgiu a partir da observação da presença semestral desses profissionais na universidade de 
medicina. Acredita-se em algumas vantagens na formação do enfermeiro em relação a do medico no que tange à proximidade e a relação entre profissional e paciente, 
mas por outro lado nota-se peculiaridades na profissão medica que levam muitos profissionais a retornarem as universidades de medicina para realização da segunda 
graduação. 

Segundo o Ministério da educação (2014) nas diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em medicina esclarecem que o médico deve 
desenvolver uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, sendo capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus 
diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de 
responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral.

Sena e Silva (2008) notam que mesmo após as importantes mudanças de 
paradigmas do processo saúde-doença que foram frutos da consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), algumas instituições formadoras ainda não implementaram as 
mudanças necessárias para garantir uma nova postura dos futuros profissionais para a assistência. 

Acredita-se que as escolas de ensino superior avançaram em 
aspectos como a posição crítico-reflexiva em relação à sociedade, mas permanecem conservadoras na maneira como ensinam e operam os conteúdos, o que pode ser 
observado em suas grades curriculares muitas vezes estagnadas e que levam à formação de um estudante comparável a uma colcha de retalhos, por somatória ou 
justaposição de conhecimentos limitando-se a ênfase na concepção do processo saúde-doença (SENA ; SILVA; 2008).

Uma das criticas a esse modelo de ensino é se após 
a formação, tais profissionais estarão preparados para lidar com pessoas ou com suas doenças. Segundo Mattos (2008) os profissionais de saúde detém um vasto 
conhecimento sobre as doenças e os sofrimentos por elas causados, bem como sobre um certo número de ações capazes de interferir em algum grau sobre o modo de 
andar a vida estreitado pela doença. É esse conhecimento que nos permite atuar diante de um sofrimento assistencial. 

No entanto, não deve-se reduzir um sujeito à 
doença que lhe provoca sofrimento. Ao contrário deve-se considerar a subjetividade individual o que vai muito além dos conhecimentos sobre as doenças. Isso implica 
que a formação na saúde busque não somente o conhecimento teórico e técnico, mas também no desenvolvimento de uma construção critico reflexiva dos alunos de 
suas futuras ações na pratica em saúde bem como no desenvolvimento do diálogo com o seus pacientes e sempre na elaboração de projetos terapêuticos individualizados 
e em conjunto com seus pacientes. 

A enfermagem é conhecida como uma profissão voltada para o cuidado e que tem em seu processo de trabalho uma grande 
proximidade com a pessoa doente sobre seus cuidados. Dentre os pressupostos defendidos na formação do enfermeiro, destaca-se a orientação da formação para 
reconhecer condições dignas de vida, atuando de forma a garantir a integralidade da assistência (Silva ; sena , 2008)

A ciência do cuidado ainda pode nos mostrar a 
importância da adequação do profissional à multiplicidade de processos sociais. Tendo em vista que a enfermagem é apreendida como produto de uma variedade das 
características sociais que resultam da prática da categoria e dos conjuntos sociais onde essa prática se desenvolve, modificando-se dinamicamente e ajustando-se à 
evolução da sociedade, de acordo com as exigências da categoria e do setor de saúde (Erdmann, 2011)

Diante disso, acredita-se em uma troca de experiências através 
da compreensão sobre as diferenças na formação do enfermeiro e do médico a fim de acrescentar valores à graduação medica. Além disso, espera-se contribuir com os 
temas capacitação profissional médica a nível 
de graduação e responsabilidade social do médico.


OBJETIVOS
Caracterizar e discutir a percepção dos alunos 
entrevistados acerca da diferença, vantagens e desvantagens da graduação de enfermagem e da medicina em relação ao cuidado que é ofertado ao paciente.

Conhecer 
as motivações e desafios dos acadêmicos graduados em enfermagem que cursam a graduação em medicina


METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva com 
abordagem qualitativa, permitindo conhecer o que pensam os indivíduos sobre suas experiências, suas vidas e seus projetos, privilegiando o conteúdo da percepção e do 
individual.

O campo de investigação do estudo será a faculdade de medicina Estácio de Sá -campos Presidente Vargas.

Serão realizadas entrevistas semi-estruturadas 
com enfermeiros que atualmente são alunos da faculdade de medicina Estácio de Sá e encontrem-se do primeiro ao décimo segundo período da graduação de medicina. 



A entrevista buscará abordar temas como características das graduações segundo a percepção dos alunos em ambas as graduações as quais puderam vivenciar,o papel 
dos dois grupos de profissionais no âmbito dos serviços de saúde e principal motivação dos enfermeiros para realizar a segunda graduação.  

As entrevistas serão 
gravadas e o sigilo será mantido.

Serão convidados a participar todos os alunos enfermeiros da Faculdade de Medicina a quem será facultada a participação na 
pesquisa. Pretendemos entrevistar um número mínimo de 20 alunos com captação desses alunos em cada período da graduação após contato com toda a turma em 
momentos em que estejam todos reunidos. A participação será voluntária.

Riscos
Os riscos serão mínimos e estão relacionados especialmente à possibilidade de 
constrangimento por parte do entrevistado. Será facultado a este a saída da pesquisa a qualquer momento de realização do trabalho.

Benefício
O benefício para o 
participante é a possibilidade de contribuir para um melhor entendimento sobre as diferenças entre duas graduações tão próximas mas que muitas vezes se distanciam 
tanto no cuidado do paciente - medicina e enfermagem. E ao mesmo permitir a esse entrevistado uma maior reflexão sobre sua formação dupla.

Análise dos dados
Os 
dados serão analisados a partir da análise qualitativa das respostas oferecidas durante a entrevista buscando através da linguagem e das percepções dos entrevistas 
identificar sentimentos e percepções comuns a esse profissionais que estão se propondo a exercer uma nova profissão já com uma bagagem de vida e profissional. A 
pesquisa qualitativa preocupa-se com um nível de realidade que não pode ser quantificada, aprofundando-se no mundo dos significados, das ações e das relações 
humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas. Buscaremos identificar o que pensam esses indivíduos sobre suas experiências, suas 
vidas e seus projetos, privilegiando o conteúdo da percepção e do individual.

Resultados esperados
Identificar diferenças percebidas pelos enfermeiros entre a 
graduação em medicina e a graduação em enfermagem, em especial diferenças que possam ajudar o entendimento de percepções diferentes do significado do cuidar de 
uma pessoa em momento de adoecimento.

Conhecer um pouco sobre o enfermeiro que busca a profissão médica: suas motivações, seus anseios, suas dúvidas, suas 
dificuldades.

VIABILIDADE ECONÔMICA
O trabalho será realizado com os recursos da bolsa de produtividade.


REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ERDMANN, A. L.; 
FERNANDES, J.D., TEIXEIRA, G.A. Panorama da educação em enfermagem no Brasil: graduação e pós-graduação. Enfermagem em Foco 2011; 2(supl):89-93

SILVA, K. L. , 
SENA, R.R. Integralidade do cuidado na saúde:
indicações a partir da formação do enfermeiro. Rev Esc Enferm USP
2008; 42(1):48-56.

Brasil. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Políticas de Saúde. Coordenação-
Geral da Politica de Recursos Humanos, 2003

MINAYO, M.C.S. O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em 
saúde. São Paulo/Rio de Janeiro: Hucitec/Abrasco, 1992.
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PESQUISADOR(A): Arlindo Jose Freire Portes
Plano de trabalho vinculado ao curso: Medicina

@: portes@uol.com.br

PROJETO: Efeito anestésico do cloridrato de oxibuprocaina a 0,4%: comparação entre a instilação de gota em olhos abertos e a vaporização em 
olhos fechados.

Cronograma:
Pesquisa Bibliográfica	01/02/2019  a 31/05/2019
Publicação na Rede Brasileira de Ensaios Clínicos	01/02/2019  a 01/04/2019
Trabalho de Campo	01/04/2019	a 
28/06/2019
Análise Estatística 	01/07/2019	a 30/08/2019
Redação do artigo	02/09/2019	a 30/10/2019
Apr

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
A instilação tópica de anestésicos ocorre diariamente e frequentemente nos consultórios ou clínicas oftalmológicas. Os anestésicos tópicos são usados para 
facilitar ou permitir a realização de procedimentos diagnósticos e cirúrgicos como por exemplo: exames de fundoscopia,  tonometria de contato ou aplanação,  
microscopia especular,  testes de adaptação de lentes de contatro rígidas, biomicroscopia de olhos queimados ou traumatizados, retirada mecânica de corpos estranhos 
corneanos ou conjuntivais, aplicação de injeções conjuntivais, ou intraoculares, biópsias excisionais ou incisionais de tumores oculares conjuntivais, etc. (1,
A vaporização 
é uma via terapêutica usada frequentemente na medicina para prevenção e tratamento de várias doenças. Medicamentos anti-histamínicos, esteróides, estabilizadores 
da membrana do mastócito, anticolinérgicos, entre outros são liberados por vaporização nasal a fim de tratar alergias ou congestão devido a rinites ou sinusites (2,3). 
Agentes para fotoproteção solar ou substitutos cutâneos temporários que formam curativos impermeáveis também podem ser aplicados por vaporização sobre a pele. 
(4,5)  
Em oftalmologia, há vaporizadores de lubrificantes disponíveis comercialmente em diversos países, seja para aplicação em olhos abertos ou em olhos fechados. Há 
poucos estudos que demonstraram a eficácia dos medicamentos quando vaporizados topicamente nos olhos. As gotículas da solução oftálmica são posicionadas sob 
pressão entre os cílios e quando o paciente abre os olhos, elas se misturam no compartimento lacrimal. (6) 
Estudo recente considerou que a fluoresceina liberada por 
vaporização ocular atinge concentrações na câmara anterior, porém em quantidade inferior à que seria atingida através da instilação de gotas.(7).  Portes et al., em 2012 
relatou que a midríase produzida por gotas de tropicamida a 1% era semelhante à da vaporização da mesma substância nos olhos. Contudo, a quantidade liberada de 
tropicamida a cada jato de vaporização era o dobro da encontrada em 1 gota da referida substância. (8)
O uso de anestésios oculares  aplicados a distância por 
vaporizador com o olho previamente fechado pode facilitar o tratamento em paciente adulto ou idoso com:  blefarohematoma ou infecções cutâneas na face(que 
dificultam  a abertura palpebral e tornam sensíveis o toque dos dedos na pele das pálpebras); em pacientes adultos que apresentam desconforto emocional a instilação; 
em crianças que evitam abrir os olhos após sentir ou lembrar que a gota provoca ardência a instilação .(8) 
Após extensa revisão bibliográfica em bases de dados como: 
Scielo, LILACS e MEDLINE, os autores não encontraram trabalho sobre a eficácia anestésica de qualquer medicação anestésica tópica ocular, inclusive as disponíveis 
comercialmente na forma de gotas,  por vaporização em olhos fechados.


Os objetivos deste projeto são:
a) Avaliar através de medidas seriadas a redução da 
sensibilidade da córnea (estesiometria) produzida pela aplicação tópica do cloridrato de oxibuprocaina a 0,4% ou Anestalcon® por vaporização em olho fechado em 
relação a instilação de gota em olho aberto.  
b) Avaliar comparativamente através de questionário, qual o nível de facilidade percebida e se houve alguma dificuldade do 
paciente em cooperar no processo de instilação
c) Avaliar por observação qual método foi técnicamente o mais adequado e rápido 
d) Avaliar a realização de tonometria 
de aplanação após a primeira medida da estesiometria
MÉTODOS
	A pesquisa será realizada em 2019, no serviço de Oftalmologia da Policlínica Ronaldo Gazolla, 
Universidade Estácio de Sá, Campus Arcos da Lapa – RJ.  Será feito ensaio clínico, controlado, randomizado e mascarado com uma série de 50 pacientes, onde se instilará 
o cloridrato de proximetacaina a 0,5% na forma de gotas em um dos olhos, enquanto no outro  olho  fechado será feita a vaporização do mesmo anestésico  nos cílios ou 
margem palpebral.
	Todos os pacientes adultos que vierem para consulta no ambulatório de oftalmologia da Policlínica Ronaldo Gazolla a partir de março de 2019 serão 
convidados a participar da pesquisa. O trabalho iniciará a partir de março de 2019 e os pacientes serão convidados a participar da pesquisa até completar 50 indivíduos.
 
	Os olhos que serão escolhidos para a administração de colírio ou vaporização de acordo com uma tabela de números pseudoaleatórios do Excel antes da aplicação. A 
redução de sensibilidade corneana será medida com um estesiômetro corneano LUNEAU Cochet Bonnet® antes da instilação e após 1,5, 10 e 15 minutos, em ambos os 
olhos.
	Um examinador aplicará topicamente os anestésicos nos olhos e outro examinador medirá a estesiometria corneana de forma mascarada.
	Será utilizado um 
frasco de colírio oxinest® e um frasco acoplado a um vaporizador com o mesmo colírio. O colírio apresenta o seguinte conteúdo: Cloridrato de oxibuprocaina a 0,4%, 
Veículo: glicerol, ácido clorídrico ou hidróxido de sódio, cloreto de benzalcônio como conservante e água purificada. 
Critérios de inclusão:
1)	Pacientes 
adultos
2)	Realizarem consulta no ambulatório de oftalmologia da Policlínica Ronaldo Gazolla e estiver indicado o exame de tonometria de aplanação.
Critério de 
exclusão: 
1) Presença de doença corneana.
3) Deficientes mentais que não entendam os procedimentos de pesquisa
4) Crianças devido a sua pouca 
colaboração
	Métodos de aplicação: todos os pacientes permanecerão sentados durante o estudo e serão instruídos a olhar para frente.
	O colírio será aplicado em um 
dos olhos, sempre da mesma forma e do seguinte modo: O paciente foi instruído a direcionar a cabeça para traz, fazendo a extensão do pescoço e olhando para cima. A 
sua pálpebra inferior será tracionada levemente expondo o fundo de saco conjuntival inferior. Em seguida, 01 gotas de colírio será instilada no fundo de saco inferior por 
um dos autores.
	A vaporização será feita no olho onde não for aplicado o colírio, do seguinte modo: o paciente será instruído a permanecer sentado, olhando para 
frente, em seguida o examinador posicionará o frasco de forma que o orifício do vaporizador fique em frente dos cílios a aproximadamente 2 cm de distância do olho do 
paciente, a droga será vaporizada somente uma vez com as pálpebras fechadas. Todo este processo será feito com destreza e rapidez. Os pacientes serão instruídos a 
manter o olho vaporizado fechado até 10 segundos da instilação da gota ou vaporizador. O frasco utilizado será de plástico com 30 ml, disponível comercialmente para 
veicular por vaporização medicação antissépica dermatológica denominada de Timeolate®. A medicação será retirada do frasco e o mesmo será esterilizado antes do 
estudo.  Após a esterilização, o cloridrato de oxibuprocaina a 0,4% será introduzido neste recipiente de forma estéril.
	 No final dos 15 minutos, após a última medida da 
sensibilidade corneana, caso o paciente se queixar de desconforto ocular ele será submetido a exame biomicroscópico, para descartar qualquer alteração corneana ou  
pálpebral. 
	O processo de instilação ou vaporização será acompanhado por um dos autores que medirá o tempo que o examinador levará em cada olho para pegar o 
colírio ou o vaporizador em cima de uma mesa, aplicá-lo no olho e depois retorná-lo para posição inicial.
	 Após o processo será perguntado ao paciente, questões sobre 
a praticidade de ambos os métodos. Aspectos relacionados a administração foram observados e classificados pelos autores (Anexo 1).
      O banco de dados será 
montado utilizando o programa Epi info 7.2.  O teste de "Wilcoxon signed rank"  será aplicado para as perguntas 4 e 5 do questionário. O teste  t de Student para  2 
amostras pareadas será aplicado as questões 11 e 15 e o teste de McNemar para duas proporções pareadas para as perguntas 8,9,10,12,13,14. O teste de ANOVA para 
dois fatores com medidas pareadas comparará os resultados da sensibilidade  entre os olhos nos diversos tempos após a instilação. Os cálculos estatísticos foram feitos 
por calculadoras do site: "vassarstats.net".
Questionário:

1.	Número do Prontuário: ______________
2.	Letras iniciais do nome: _____________
	3.    Idade: 
__________                      Sexo: ____________
            4. Em relação a instilação de colírio você considera:
       1) Muito fácil (   )        2) Fácil  (   )          3) Nem fácil nem 
difícil  (   )
       4) Difícil  (   )               5) Muito difícil  (   )
              5.  Em relação a vaporização  em olho fechado, você   considera:
      1) Muito fácil (   )      2) Fácil  (   )         3) 
Nem fácil nem difícil  (   )     
      4) Difícil  (   )                  5) Muito difícil  (   )
6. Em relação a administração tópica de colírios, você possui alguma dificuldade?
      (   ) Sim      
(    ) Não. 
 Se sim, qual(is)? __________________________________________________
7. Em relação à vaporização em olho fechado, você possui alguma 
dificuldade?
      (   ) Sim      (    ) Não. 
Se sim, qual(is)? __________________________________________________
Observação:
Em relação ao colírio:
8. A gota 
instilada caiu no olho?   (   ) Sim    (   ) Não
9. Houve necessidade de repetiçao da instilação para ela cair nos olhos?  
      (   ) Sim    (   ) Não
10. A ponta do colírio tocou os 
cílios ou a pálpebra ou o olho?  (   ) Sim    (   ) Não
11. Quantas gotas foram aplicadas? _________
Em relação a vaporização em olho fechado:
12. A aplicação atingiu a 
margem palpebral?   (   ) Sim    (   ) Não
13. Houve necessidade de repetiçao?   (   ) Sim    (   ) Não
14. Houve toque da ponta do vaporizador com os dedos?  (   ) Sim    (   ) 
Não 
15. Quantas aplicações foram realizadas? _________

VIABILIDADE FINANCEIRA
Disponibilidade efetiva de infraestrutura e de apoio técnico para o 
desenvolvimento do projeto:
A infraestrutura será a existente na Policlínica Ronaldo Gazolla da Universidade Estácio de Sá: 3 ambulatórios de oftalmologia equipados 
com refratores, biomicroscópicos, tonômetros de aplanação e oftalmoscópios, além dos pacientes.
Os computadores serão fornecidos pela UNESA (Universidade Estácio 
de Sá)
O Estesiömetro é propriedade do professor Arlindo Portes

Orçamento detalhado


Itens de Dispêndio	Detalhamento	
Material de consumo	3 frascos de 
colírio Oxibuprocaina a 0,4%	R$ 66,00
	                                1 frasco de vaporizador  	                                R$ 24,00

                                                                                                
Total		R$ 90,00
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
O projeto será realizado durante o horário de funcionamento da Policlínica Ronaldo Gazolla da UNESA. Ele 
ocorrerá com o auxlio do Professor André Portes que auxiliará no método visando permitir o mascaramento dos resultados.
 RESULTADOS ESPERADOS
 Estesiometria 
cerca de 30% menor nos olhos vaporizados em relação aos instilados com colírio.
Ausência de indivíduos que classifiquem a aplicação tópica de anestésicos em seus olhos 
de difícil ou muito difícil com spray.
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PROJETO: ELETROACUPUNTURA NA PERFORMANCE DE ATLETAS DE ALTO DESEMPENHO

Cronograma:
Atividade	Início	Fim
Divulgação do Projeto	04/02/2019	15/02/2019
Treinamento da equipe de coleta de dados	18/02/2019	08/03/2019
Seleção da 
amostra	11/03/2019	12/04/2019
Palestra de informação aos selecionados	15/04/2019	19/04/2019
Coleta de dados	15/04/20

Descrição do Plano de Trabalho
O treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT em inglês) é o método de treinamento em que há uma alternância de períodos de alta intensidade (85%-100% do 
VO2max) com intervalos ativos ou passivos com intensidade moderada-baixa. Há indicações, também, de 85%-95% da frequência cardíaca máxima, com estímulos de 4 
segundos até 4 minutos (Nassis, 2017 #4). Comum em cicloergômetros e esteiras motorizadas, esse modelo de atividade é sugerido praticar 2-3 vezes por semana com 
atividades com duração de 20-30 minutos, podendo ser menor dependendo da qualidade física a ser estimulada (Bartlett, 2011 #2) (Burgomaster, 2008 #3)(Tjønna, 2013 
#1). 
Além das condições de proteção do sistema cardiorrespiratório, que os exercícios promovem na saúde e no condicionamento físico, o HIIT promove melhor 
proteção contra morte prematura quando comparado ao treinamento contínuo de intensidade moderada (Nassis, 2017 #4).
A glicólise é a via metabólica que decompõe 
a glicose em piruvato, produzindo energia nas formas de adenosina trifosfato (ATP) e reduzida nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH).
O ATP é a fonte de 
combustível para a contração muscular,esta fonte de combustível dura apenas por um curto período durante o exercício físico intenso e é reabastecido através do sistema 
de fosfogênio, via glicolítica ou através da respiração mitocondrial. Pode haver um esforço simultâneo e coordenado de todos os sistemas de energia para satisfazer as 
demandas de energia em diferentes intensidades de exercício (Baker, 2010 #7). 
O lactato é um produto da via glicolítica, derivado do piruvato através da ação da lactato 
desidrogenase. Uma redução na disponibilidade de oxigênio estimula o aumento da produção de lactato. Durante a contração muscular, os níveis podem aumentar 
exponencialmente, o acúmulo de lactato nos músculos depende de uma variedade de fatores fisiológicos e sua produção está associada à fadiga muscular (Gladden, 2004 
#8).
O metabolismo de lactato é muito importante quando se considera o desempenho atlético, já que a taxa de acumulação pode ser um indicador de condicionamento 
físico. Também foi descoberto que o lactato é produzido pelos adipócitos (DiGirolamo, 1992 #9). O nível de lactato sérico em repouso é um potencial preditivo do nível de 
fadiga muscular durante o treinamento ou competição (Facey, 2014 #10).
Utilizar técnicas que venham incrementar o desempenho do atleta e ao mesmo tempo, 
promover uma proteção tecidual, evitando lesões e sem submeter o risco de doping, devem ser bem vistas pela comunidade desportiva. A acupuntura é uma opção 
plausível que atende estas propostas.
Além de ter propriedades curativas em diversas condições crônicas, a acupuntura tem sido aplicada no incremento da performance 
esportiva promovendo a melhora em atividades de endurance, resistência, força e potência muscular. Em casos específicos de endurance o tratamento com acupuntura 
promoveu os parâmetros hemodinâmicos, mas não na performance aeróbica provavelmente por não ter aplicado os pontos que promovessem esta alteração específica 
(Ahmedov, 2010 #7).
Visto que a acupuntura ainda não tem a compreensão detalhista do fenômeno, apenas a relação Causa - Efeito, procura-se modelos de análises que 
consigam esclarecer as questões de estudo. Pretende-se usar a abordagem proposta pela Sportômica, por compreender como a acupuntura induz alterações celulares e 
metabólicas durante o exercício no campo experimental. 
Sendo assim o objetivo do estudo será verificar os efeitos agudos da eletroacupuntura de indivíduos atletas de 
alto desempenho. E como objetivos específicos: verificar os efeitos agudos da eletroacupuntura nos níveis de lactato desidrogenase 5 de indivíduos atletas de alto 
desempenho; verificar os efeitos da agudos eletroacupuntura nos níveis de creatina quinase de indivíduos atletas de alto desempenho; verificar os efeitos da 
eletroacupuntura nos níveis de lactato de indivíduos atletas de alto desempenho.
Métodos
Será um estudo de experimental, onde o pesquisador manipula o fator de 
exposição, ou seja, provoca uma modificação intencional em algum aspecto do estado de saúde dos indivíduos, através de um esquema profilático (eletroacupuntura) ou 
terapêutico e observa os resultados (ONWUEGBUZIE, 2005). 
O universo de praticantes de desportos de alto rendimento e que tenham o HIIT como componente do seu 
treinamento. A amostra será de participantes de ambos os sexos com faixa etária de 18 a 30 anos, sem relato de uso de esteroides anabolizantes androgênicos, ativos a 
mais de doze meses, atletas treinados por técnicos certificados, treinar pelo menos cinco sessões com duração de, no mínimo de 20 minutos, da modalidade por semana. 
Os critérios de exclusão será todo participante que tenha lesão ósteo mio articular recente, ou em recuperação, fazendo uso de analgésico ou antiinflamatórios, órteses e 
próteses, fazendo uso de bebidas alcoólicas e tabagistas. Pretende-se reunir três grupos experimentais: Grupo de controle, o qual não será submetido ao treinamento 
contínuo, Grupo Observacional, o qual será submetido a sessões de eletroacupuntura e submetidos ao treinamento agudo de HIIT a 85-95% do Vo2 max; um Grupo 
Sham, onde será submetido a sessões de acupuntura com aplicação de pontos fora da localização.
Serão aferidos: idade, percentual de gordura através do método de 7 
dobras proposto por Pollock & Wilmore (1997). Dado antropométricos: estatura, massa, circunferência de abdome, pressão arterial sistólica e diastólica e glicose 
sérica.
Para identificação dos níveis de LDH 5, será coletado através de uma punção venosa antes do início da sessão do treino e depois nos instantes 5, 7 e 10 minutos 
após a sessão de treinamento. Será usado o método eletroforese em gel, a amostra será centrifugada e não será necessário fazer jejum. Os valores referência para esta 
variável são: total 230-416 U/L e para a LDH 5 3,2%- 17% (MADER, 1976).
As amostras serão coletadas em tubos com anticoagulante (Vacuette, Greiner Bio-One) e 
imediatamente centrifugados (30000 giros durante 10 min). Sangue serão acondicionados em nitrogênio líquido para análise posterior. Serão observados o 
comportamento da creatina quinase, do lactato, do lactato desidrogenase. A análise bioquímica será feita por sistema automático (Autolab 18 – Boehringer Mannheim). 
A análise hematológica será executada por sistema automático (KX-21N Sysmex) série branca e vermelha será observada.
A isoenzima CK-MB têm sido considerada o 
marcador bioquímico de referência para o diagnóstico de lesão miocárdica e, por isso, têm sido a base para comparação com outros marcadores. Apesar da CK-MB ser, 
em termos de diagnóstico, específica para lesão do miocárdio, o músculo esquelético possui maior atividade de CK total por grama de tecido, e pode ter até 4% de CK-MB. 
Isto pode diminuir a especificidade especialmente em paciente com lesões concomitantes na musculatura esquelética e cardíaca (Wallimann, 1992 #11). 
Desta forma, 
para analise da variável CK, o voluntário será convidado a fazer a coleta de sangue 4 horas após o 1°,4° e 8° estímulos, onde serão coletadas amostras que serão diluídas 
em 1000 U/L com solução salina (NaCl 0,9%). As amostras serão acondicionadas a temperaturas 2-8 °C. Esse procedimento será realizado por profissionais técnicos 
laboratoriais, com experiência comprovada.
Para avaliação do lactato sérico será feita a coleta de uma gota da extremidade dos dedos da mão, em repouso antes do 
estímulo e imediatamente após o estímulo 5, 7 minutos após da intervenção com um lactímetro (Modelo da fita BM- Lactate REF- 03012654 370 Accutrend PLUS., 
Aparelho lactato Accutrend Lactate roche TYP).
Para a intervenção de acupuntura foram escolhidos os pontos E36 que se localiza à 1 cm lateralmente da crista tibial na 
altura do sulco abaixo do platô tibial; F3, que se localiza entre o primeiro e segundo metatarsiano no terço proximal; IG4, que se localiza no ângulo formado entre o 
primeiro e segundo metacarpiano; G11, que se encontra na extremidade lateral da dobra de flexão do cotovelo e o BP3 que fica anterior e internamente a articulação do 
hálux, na linha que divide a região dorsal e plantar. Será utilizado agulhas da marca Dong Bang fab China, de calibre 0,20 x 0,30. A profundidade de inserção será de 1,00 
centímetro a 3 centímetros. Tempo de aplicação foi de 20 minutos. Será utilizado um eletroestimulador da marca Sikuro D100, os pontos serão estimulados com uma 
frequência de 10hz durante 20 minutos
 e apresentados como média e desvio padrão. Serão utilizados os testes de Shapiro-Wilk e Levene para verificar a normalidade e a 
homogeneidade de variâncias dos dados da amostra, respectivamente. Será aplicada a análise de variância (ANOVA) com medidas repetidas para as comparações intra e 
intergrupos, seguida do post hoc de Bonferroni para identificar as possíveis diferenças. O valor de p<0,05 será adotado para significância estatística.
Intervenção
Os 
atletas voluntários que compuserem o grupo de treinamento contínuo serão submetidos sessão de treinamento continuo de 30 minutos de duração com 70% da 
frequência cardíaca máxima do indivíduo, por 8 semanas E os atletas voluntários que compuserem o grupo de treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) serão 
submetidos a sessão de treinamento composta de 10 estímulos de no máximo um minuto acima de 90% da frequência cardíaca máxima, com um minuto de recuperação 
O monitoramento da frequência cardíaca será feito com frequencímetro (Polar A720) (Wallimann, 1992 #11).
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PROJETO: Dinâmica da colonização por Neisseria meningitidis nos alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá (Rio de Janeiro - 
RJ)

Descrição do Plano de Trabalho
1) Introdução


Neisseria meningitidis é uma bactéria classificada como diplococo gram-negativo, aeróbico ou anaeróbico facultativo. Este microrganismo infecta exclusivamente 
humanos e é transmitido através de gotículas de saliva por contato direto1. A colonização da orofaringe é pré-requisito e, portanto, principal fator de risco para o 
desenvolvimento de infecção sistêmica. As únicas exceções são casos raros nos quais a N. meningitidis é inoculada de forma parenteral em laboratório ou na prática 
clínica. Os meningococos podem ser classificados em 12 sorogrupos capsulares; oito desses sorogrupos são geralmente associados a infecções em humanos (A, B, C, X, Y, 
Z, W135 e L). O desenvolvimento de infecção e, consequentemente, doença meningocócica (DM) depende de uma constelação de fatores de virulência e condições 
próprias do hospedeiro2.


A primeira descrição de DM foi feita em 1805 após uma epidemia de meningite em Genebra, entretanto, o patógeno responsável por essa doença só foi isolado no líquido
 cefalorraquidiano de um paciente infectado em 1882. Ademais, somente em 1890 foi estabelecido que o microrganismo poderia colonizar a nasofaringe de indivíduos 
saudáveis3.


Diante dos dados obtidos em relação a prevalência do estado de portador, é possível concluir que o mesmo é dependente do indivíduo. Essa prevalência é baixa nos 
primeiros anos de vida, aumentando com o decorrer do tempo, e encontrando seu ápice na faixa etária entre 20 aos 24 anos (10% a 35%)4567. O estado de portador 
pode ser crônico, intermitente ou transitório8.


A infecção meningocócica pode produzir diversas manifestações clínicas que variam desde uma febre transiente e bacteremia a quadros potencialmente fatais horas após
 o início dos sintomas. Além disso, esse microrganismo é uma etiologia comum de meningite bacteriana adquirida na comunidade em adultos e crianças.



2) Justificativa


A doença meningocócica é um problema significativo do ponto de vista da saúde pública, acima de tudo quando analisamos a evolução do quadro clínico dos pacientes 
por ser uma doença de rápido desenvolvimento e potencialmente fatal, à medida que a progressão para complicações graves e morte pode ocorrer em horas9,10. Aos 
sobreviventes, pode causar sequelas irreversíveis, como perda da audição, problemas neurológicos e até amputação de membros9.


A patogenicidade da N. meningitidis em causar DM é definida pelas propriedades de virulência das diferentes cepas do meningococo, das características do portador, da 
dinâmica de exposição ao microrganismo e da susceptibilidade imunológica do indivíduo9. A colonização da mucosa do trato respiratório superior constitui a etapa inicial
 para o estabelecimento do estado de portador e doença meningocócica invasiva11. O portador assintomático é o principal elemento na cadeia de transmissão do 
meningococo e a sua manutenção em natureza, mesmo durante períodos epidêmicos10. Os fatores que promovem alterações do estado de portador sadio em doença 
invasiva são poucos conhecidos11.


A taxa de portadores sadios ao redor do globo em contexto não epidêmico é estimada em cerca de 10%11. No Brasil, a doença meningocócica é considerada endêmica, 
de modo que casos são esperados ao longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais10. Um estudo recente publicado por Moraes et al, 2015, 
avaliando uma população de 11-19 anos na cidade de Campinas, estado de São Paulo, mostrou uma taxa de colonização de 9,9%11.


Nesse contexto, avaliar a prevalência do portador sadio do meningococo em nasofaringe/orofaringe é essencial para compreensão dos fatores relacionados a infecção por
 esse microrganismo, sobretudo no que diz respeito aos fatores de risco relacionados, como a exposição ao meningococo em estudantes de medicina, que estão em maior
 contato com o ambiente hospitalar.



3) Objetivos


1. Objetivo geral


Avaliar a dinâmica da colonização por Neisseria meningitidis nos alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá em dois momentos distintos com um 
intervalo de cinco meses.



2.Objetivos específicos


Determinar a susceptibilidade aos antimicrobianos das amostras de Neisseria meningitidis isoladas no estudo. 



4) Metodologia


4.1	Desenho de estudo 


Será conduzido um estudo de coorte da colonização por Neisseria meningitidis, com avaliação dos fatores de risco associados à mesma através de questionário. 



4.2 	População de estudo e plano de recrutamento dos possíveis indivíduos participantes 


A população alvo da pesquisa são os estudantes do 1o, 4o e do 5o período da Faculdade de Medicina Campus Presidente Vargas da Universidade Estácio de Sá.


Será solicitada a Coordenação da faculdade a listagem dos alunos dos respectivos períodos. Esses alunos serão abordados por um dos pesquisadores durante as primeiras
 semanas do semestre escolar. Nesta ocasião serão fornecidas explicações detalhadas sobre a pesquisa e sobre o TCLE e deixando claro que sua participação na pesquisa 
será solicitada novamente, ao término de cinco meses, quando será finalizado o questionário e colhido um novo swab de oro e nasofaringe



Critérios de inclusão


Todos os alunos do 1o, 4o e do 5o período da Faculdade de Medicina Campus Presidente Vargas da Universidade Estácio de Sá.


Critérios de exclusão


Os estudantes que não estiverem presentes nos dias das coletas de material.




Lattes: http://lattes.cnpq.br/2903015890901308

sexta-feira, 8 de março de 2019 Página 160 de 203



SaúdePROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2019 UNESA

4.3	Coleta de dados 


Na primeira etapa do estudo, os alunos serão abordados por um dos pesquisadores, caso os indivíduos aceitem participar do estudo e concordem em assinar o termo de 
consentimento livre e esclarecido, terão amostras de sua secreção nasal coletada de ambas as narinas através de swabs estéreis, os quais serão transportados para o 
Laboratório de Bacteriologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho para processamento do espécime clínico, identificação bacteriana e realização de teste de 
susceptibilidade aos antimicrobianos. Para a segunda etapa do estudo, que se realizará após cinco meses, o mesmo processo será realizado.



4.4	Processamento do espécime clínico e identificação bacteriana


O material recebido pelo laboratório de Bacteriologia será́ semeado em placas de ágar chocolate com vitox. Toda colônia acinzentada, pequenas ou medianas, não 
hemolíticas, redondas, lisas, translúcidas com margens bem definidas são sugestivas de Neisseria e serão avaliadas.


A identificação bacteriana será realizada após triagem inicial de Gram (diplococos Gram negativos) e oxidase (positiva) por cartão de identificação NHI do sistema Vitek 2 
(Biomerieux). 


Teste de susceptibilidade aos antimicrobianos: Serão avaliados os antimicrobianos através de metodologia de disco-difusão em ágar de acordo com o Clinical Laboratory 
Institute (CLSI).



4.5	Análise de dados 


Os resultados da análise microbiológica, bem como os dados colhidos através do questionário serão digitadas pela pesquisadora principal e serão armazenados em um 
aplicativo desenvolvido em C# tendo como gerenciador de banco de dados o SQL Server (Microsoft Corporation). Os dados serão analisados no programa SPSS. Será́ 
realizada regressão logística, tendo como variável dependente a colonização pela Neisseria meningitidis e como variáveis independentes os fatores de risco hipotetizados 
como associados. 



4.6	Tamanho amostral 


Todos os estudantes do 1o, 4o e do 5o  períodos da Faculdade de Medicina Campus Presidente Vargas da Universidade Estácio de Sá.



5)	Resultados esperados


Com o resultado desta pesquisa pretendesse determinar a dinâmica da colonização do meningococo e seus fatores de risco envolvidos o que poderá contribuir para a 
proposição de condutas que possam interferir em sua disseminação, além de possibilitar aos participantes que se encontrarem colonizados, tomarem as providências 
recomendadas pelos órgãos competentes.



6)	Aspectos éticos do estudo


O estudo proposto é um estudo com três coortes que avaliara a prevalência da colonização pelo meningococo, no qual haverá́ coleta de dados e de material biológico dos 
indivíduos participantes do estudo em dois momentos distintos, com intervalo de cinco meses. Esses procedimentos só́ serão realizados em caso de consentimento livre e
 esclarecido do sujeito da pesquisa e/ou de seu representante legal, documentado pela a assinatura das duas cópias do TCLE, sendo que uma cópia será entregue ao 
participante da pesquisa. O consentimento poderá́ ser retirado pelos indivíduos, sem qualquer penalidade, a qualquer momento. Durante todo o período da pesquisa o 
indivíduo terá́ o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato, com algum dos pesquisadores.



Declaração sobre o uso e destinação do material e/ou dados coletados


O material biológico colhido, após análise laboratorial, será devidamente desprezado. Será assegurado o sigilo dos dados obtidos, que serão divulgados apenas o conjunto
 dos resultados, resguardando-se a individualidade dos pacientes participantes. Os dados obtidos não poderão ser usados para outros fins que não os previstos no 
protocolo.


Número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 98028818.0.0000.5284



Análise Crítica dos Riscos e Benefícios


Riscos e inconveniências: 


Risco de desconforto nasal e constrangimento 



Potenciais benefícios: 


Identificar os estudantes colonizados pela Neisseria meningitidis e esclarecer sobre potenciais riscos do seu estado de portador e as possíveis medidas a serem realizadas. 



7) Orçamento e financiamento



Identificação do Orçamento       	               Tipo	                  Valor em Reais (R$)


Material de escritório	                                   Custeio Próprio	         200,00


Swab para coleta de material biológico	   Custeio Próprio	       1600,00


Meio de cultura para cultivo bacteriano	   Custeio Próprio	       1600,00


Discos  para antibiograma                            Custeio Próprio	       1600,00


Total	                                                           Custeio Próprio	       5000,00



Financiamento


Custeio próprio
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PESQUISADOR(A): Cristiane De Oliveira Novaes
Plano de trabalho vinculado ao curso: MEDICINA

@: novaes.cristiane@gmail.com

PROJETO: SAÚDE MENTAL EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA ESCOLA DE MEDICINA

Descrição do Plano de Trabalho
As vicissitudes do contexto acadêmico demandam adaptações dos estudantes para que se sintam integrados ao curso e à universidade (Teixeira, Dias, Wottrich, & 
Oliveira, 2008), o que pode representar uma experiência estressante, dados os desafios acadêmicos e sociais, para os quais eles podem ainda não estar preparados 
(Friedlander, Reid, Shupak, & Cribbie, 2007). Vários autores ao analisarem os principais estressores relacionados à vida acadêmica (Bardagi & Hutz, 2012; Carmo & 
Polydoro, 2010; Liporace et al., 2009; Teixeira et al., 2008; Cunha & Carrilho, 2005) apontam os problemas no desempenho acadêmico, na aquisição de novas 
responsabilidades, na gestão do tempo, em experiências de trabalho, no ajuste a novas regras e nas relações com colegas e professores. 
Almeida & Soares (2003) 
afirmam que há um aumento dos níveis de psicopatologia na população universitária, estando essa população mais suscetível a perturbações emocionais nos anos iniciais 
da graduação em virtude da adaptação ao modelo de vida universitário. Outros autores, (Cerchiari, Caetano, & Faccenda, 2005; Osse & Costa, 2011) argumentam que o 
aumento do estresse psíquico, dos distúrbios psicossomáticos e da falta de confiança na capacida¬de de desempenho nos anos seguintes da graduação, conduz ao 
declínio geral da saúde mental geral, o que é evidenciado pelo fato do maior índice médio de ansiedade e da prevalência de sintomas depressivos quando comparados à 
população geral.
Um estudo realizado por Padovani et al (2014) buscou identificar indicadores de vulnerabilidade e bem-estar psicológicos em estudantes universitários. 
A amostra foi constituída por 3.587 estudantes acima de 16 anos, de ambos os sexos, selecionados a partir do banco de dados proveniente da avaliação de indicadores de 
saúde mental de estudantes universitários, regularmente matriculados em universidades públicas e privadas (três universidades públicas, sendo duas do Estado de São 
Paulo e uma do Estado do Rio de Janeiro, e três particulares, sendo uma do Estado de Pernambuco e duas do Estado de São Paulo), das áreas de Ciências Sociais, Exatas, 
Humanas, Biológicas e da Saúde. Os participantes foram avaliados por meio dos instrumentos: Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp, Maslach Burnout 
Inventory - Student Survey, Inventário de Ansiedade Traço-Estado, Inventário de Ansiedade de Beck, Inventário de Depressão de Beck, SelfReporting Questionnaire e 
General Health Questionnaire - 12 itens. Em relação à sintomatologia de estresse, a prevalência geral foi de 52,88% (N=783 respondentes); A prevalência de sintomas 
ansiosos foi de 13,54% (N=709 respondentes); 39,97% da amostra apresentou sofrimento psicológico significativo (N=1403 respondentes) e a síndrome de burnout 
atingiu 5% da amostra de 468 participantes do curso de medicina. Os autores concluem que existem evidências de vulnerabilidade dos estudantes universitários e 
destacam a necessidade de se abordar de forma mais efetiva a saúde mental de universitários, inclusive desenvolvendo programas de prevenção e intervenção.
Oliveira 
et al (2013) ao avaliar  504 estudantes universitários de 12 cursos de graduação de duas universidades públicas do Sul do Brasil, encontrou que apenas 18% declaram 
“nenhuma dificuldade” no contexto acadêmico durante o primeiro ano da graduação. Daqueles que declararam alguma dificuldade, destacam-se: a diferenças percebidas 
entre ensino médio e superior (24%), aspectos pessoais (16%) e interpessoais (14%) e gestão do tempo (13&). Foram relatadas por 5,2% dos entrevistados “dificuldades 
cognitivas”, que agrupou aquelas relacio¬nadas às capacidades de raciocínio, leitura, memória e de manter a concentração. 
Bonifácio et al (2011) realizaram um estudo 
com 17 alunos do curso de Psicologia do 4º e 5º anos, cujo objetivo foi investigar eventos potencialmente estressores e as estratégias comumente empregadas para o seu 
manejo. Foi questionado se já haviam se sentido sobre¬carregados pelas atividades da universidade e apenas 1 parti¬cipante afirmou não se sentir sobrecarregada, sendo 
que daqueles que declaram alguma sobrecarga, cansaço físico, sensação de esgotamento mental, preocupação excessiva, alteração do sono e da alimentação, irritação, 
desânimo, gastrite nervosa, enxaqueca, crise de choro, tremores, suor e dermatite foram as mais mencionadas. Esse dado indica que a carga horária e programas 
voltados ao desenvolvimento discente talvez estejam dimensionados de forma inadequada. Quase metade dos participantes que indicaram estresse (n=8), 5 
apresentaram predominância de sintomas psicológicos, 2 apresentaram pre¬dominância de sintomas físicos e psicológicos e 1 de sintoma físico apenas. Cabe destacar 
que a fase de resistência tem como sintomas carac¬terísticos: sensação de fadiga e dificuldades com a memória, além de uma queda do sistema imunológico, 
aumentando as chances de adoecimento físico (Lipp, 2003).
Domingos & Domingos (2005) realizaram uma pesquisa com o objetivo de obter dados sobre o consumo de 
álcool e drogas em uma amostra de 1953 estudantes de um Centro Universitário do Estado de São Paulo, sendo 349 do período diurno e 1604 do período noturno, dos 27 
cursos oferecidos pela instituição e de todas as séries, de acordo com critérios de proporcionalidade. As mulheres corresponderam a 52% da amostra, com média de 
idade de 20,6 anos e a maioria (83,53%) declarando-se solteiras (os). Quanto ao uso de substâncias 69% declararam ter usado álcool, 28% fazem uso do tabaco, 19% já 
fizeram uso de inalantes/solventes, 14% de maconha, 8% de anfetaminas sem prescrição médica, 5% de anabolizantes, 4% de cocaína e 3% de êxtase. Para os autores, é 
indiscutível a importância de programas preventivos e programas que deem suporte para a cessação e/ou redução no uso de substâncias por jovens universitários. 
Face 
ao exposto, podemos concluir que essas dificuldades podem culminar em um processo de sofrimento mental e desadaptação do jovem ao contexto acadêmico, 
contribuindo para a reprovação nas disciplinas (Páramo et al., 2010), desmotivação pelo curso, desencanto com a Universidade e, inclusive, para o abandono dos estudos 
(Rull et al., 2011). 
Pesquisas atuais sobre o tema ainda são escassas, e nesse sentido, a proposição de estudos que busquem investigar o modo como esses jovens 
vivenciam essa etapa (Costa & Leal, 2006), e principalmente, que iniciativas estão sendo desenvolvidas no sentido de dar suporte a esses estudantes, bem como qual o 
papel das Universidades e dos profissionais da saúde mental na transição para o ensino superior e na prevenção do desenvolvimento de transtornos mentais. 
Face ao 
exposto, conclui-se que as Universidades precisam ter como prioridade, além de suas funções de formação, uma reflexão e reorganização de suas práticas assistenciais, 
com vistas à promoção da saúde de sua comunidade acadêmica no seu conceito amplo. As informações relacionadas aos estresses, obstáculos, dificuldades emocionais e 
consumo de substâncias psicoativas, e busca de suporte psicológico e farmacológico, devem ser monitoradas e servir de alerta para que as Universidades estruturem 
equipes multiprofissionais na área de saúde que possam estar aptas a acolher os estudantes nesse contexto.

OBJETIVOS

Objetivo Geral 

Esse estudo tem como 
objetivo descrever a saúde mental de estudantes do curso de Medicina nos diferentes períodos do curso, verificando possíveis pontos sensíveis e fatores relacionados ao 
declínio da saúde emocional.

Objetivos Específicos

Identificar a prevalência de sintomas depressivos, ansiosos, ideação suicida e uso de substâncias; 
Verificar os 
fatores associados aos sintomas selecionados;
Identificar o impacto do curso na redução da saúde emocional, bem como na qualidade de vida de modo 
geral.
METODOLOGIA
Desenho de estudo: 
Estudo descritivo transversal 

Participantes / População de estudo: 
São elegíveis para estudo estudantes do curso de 
Medicina da UNESA, campus João Uchoa de qualquer período. São critérios e exclusão estar com a matrícula trancada, ter abandonado o curso, não desejar participar ou 
não assinar o TCLE.
A abordagem dos indivíduos será no campus em momento oportuno.

Variáveis e Fontes dos dados: 

O projeto conta com um instrumento para 
coleta de dados na forma de um questionário estruturado, construído com base em instrumentos padronizados e validados, já utilizados em outros estudos nacionais, 
com variáveis distribuídas em nas categorias descritas a seguir: 

1)
Variáveis independentes:

•
Características sócio-demográficas: sexo, faixa etária, período, renda 
média familiar, fonte de renda, local de origem, características da moradia, co-habitação, escolaridade dos pais, ocupação dos pais; 
•
Fatores de risco e proteção: 
tabagismo, prática de atividade física, peso corporal, dieta, etilismo, uso de substâncias, serviço de saúde de referência, visitas ao médico, uso regular de medicação, 
acompanhamento psicológico e psiquiátrico;

2) Variáveis dependentes: 
•
Sintomas depressivos: Por meio do Inventário de Depressão de Beck (BDI) amplamente 
usado, tanto em pesquisa como em clínica (e.g. Dunn et al., 1993), traduzido e validado para a população brasileira. Consiste de 21 itens, incluindo sintomas e atitudes, 
cuja intensidade varia de 0 a 3. Os itens referem-se a tristeza, pessimismo,  sensação de fracasso, falta de satisfação, sensação de culpa, sensação de punição, 
autodepreciação, auto-acusações, idéias suicidas, crises de choro, irritabilidade, retração social, indecisão, distorção da imagem corporal, inibição para o trabalho, 
distúrbio do sono, fadiga, perda de apetite, perda de peso, preocupação somática, diminuição de libido. Sendo os pontos de corte para distinguir os níveis de depressão 
para amostras não diagnosticadas de acordo com Steer e Kendall et al. (1987) com escores acima de 15 para detectar disforia e "depressão" para os indivíduos com 
escores acima de 20.
•
Sintomas ansiosos: Por meio do Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), traduzido e validado para a população brasileira. A BAI consiste em 21 
questões sobre como o indivíduo tem se sentido na última semana, expressas em sintomas comuns de ansiedade (como sudorese e sentimentos de angústia). Cada 
questão apresenta quatro possíveis respostas, e a que se assemelha mais com o estado mental do indivíduo deve ser sinalizada. As possíveis respostas são: Não; 
Levemente: não me incomodou muito; Moderadamente: foi desagradável, mas pude suportar; Severamente: Quase não suportei. A BAI pode ter um resultado máximo 
de 63 e as categorias são: 0-10: grau mínimo de ansiedade; 11-19: ansiedade leve; 20-30 ansiedade moderada; 31-63 ansiedade severa.
•
Ideação suicida: Por meio das 
Escalas de Desesperança (BHS) e de Ideação Suicida (BSI) de Beck, traduzidas e validadas para a população brasileira. A BHS é uma medida de pessimismo e oferece 
indícios sugestivos de risco de suicídio em sujeitos deprimidos ou que tenham história de tentativa de suicídio. A BSI detecta a presença de ideação suicida, mede a 
extensão da motivação e planejamento de um comportamento suicida. Usadas em sujeitos não-psiquiátricos.
•
Qualidade de vida: Avaliada por meio do WHOQOL-bref 
que consta de 26 questões, sendo duas questões gerais de e as demais 24 representam cada uma das 24 facetas.

Análise estatística
Serão realizadas análises com vistas 
à descrição das características sócio-demográficas, fatores de risco / proteção e do estado de saúde mental, estratificadas por sexo e idade, sendo as comparações entre 
os grupos efetuadas por meio do teste do qui-quadrado.  As análises bivariadas estimarão as prevalências, e posteriormente, as razões de prevalência das variáveis 
dependentes, com o intervalo de confiança de 95%. 
Aspectos éticos
	O projeto foi submetido para análise do Comitê de ética em pesquisa 
Viabilidade Econômica
Os 
custos ocorrerão por conta da pesquisadora principal.
Resultados Esperados
	Essa ação pode minimizar os riscos à saúde dos discentes do Curso de Medicina, bem como 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5809249616972594
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Cronograma:
Meta/mês	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020
Revisão 
bibliográfica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Revisão sistemática		X	X	X								
Preparo do instrumento			X	X								
Pré-teste do instrume

ser útil na identificação e manejo das situações relacionadas à saúde mental.


PESQUISADOR(A): Elaine Lutz Martins
Plano de trabalho vinculado ao curso: Enfermagem

@: elainelutzmartins@yahoo.com.br

PROJETO: PERCEPÇÕES DE MULHERES LACTANTES SOBRE O CORPO FEMININO E A AMAMENTAÇÃO EM PÚBLICO

Cronograma:
Fev/2019: Planejamento da pesquisa e início do levantamento dos dados.
Mar/2019: Levantamento dos dados; Seleção de resultados; envio do relatório parcial do 
andamento da pesquisa (mês anterior)
Abr/2019: Levantamento dos dados; Seleção de resultados; env

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: O ato de amamentar apresenta uma relação intensa com corpo e a sexualidade feminina, no momento em que o consideramos como uma das formas mais 
íntimas de contato entre duas pessoas (FEBRASGO, 2015). Os significados atribuídos pela sociedade ao corpo feminino durante amamentação acabam refletindo nesta 
prática. Assim, a amamentação em público está sujeita a julgamentos e comentários positivos ou negativos (DODT, et al., 2013). No cenário brasileiro, percebe-se pelas 
mídias sociais a prevalência de comentários negativos sobre a prática da amamentação em público, refletidas por preconceitos, tabus, julgamentos e restrição ao direito 
em amamentar. As mulheres, na grande maioria das vezes, são forçadas a se retirarem dos locais públicos, são constrangidas e assediadas tanto moralmente quanto 
fisicamente. Há uma evidente rejeição pública pela exposição do corpo feminino, em específico os seios, durante amamentação, representando uma violência simbólica 
(GOMES, 2017). Essa problemática, nos faz refletir sobre o direito de opção e decisão da mulher sobre seu corpo, e sobre a amamentação, na qual implica em resgatar a 
sua cidadania, para isso as mulheres devem ser respeitadas como agentes de sua sexualidade e, consequentemente, de seu processo de amamentação (MOREIRA, 2003). 
São elas que devem decidir que uso dão aos seus corpos e aos seus seios (MONTEIRO, GOMES E NAKANO, 2006). Portanto, cabe às mulheres, detentoras de corpos 
femininos, o direito de vivenciar a sexualidade, o significado do corpo feminino e da amamentação sem julgamentos e preconceitos. Nesse sentindo, abordar a temática 
da amamentação em público torna-se necessária, pois frequentemente as mulheres lactantes vivenciam embates sociais, violências simbólicas, privação dos seus direitos 
sexuais e reprodutivos sobre a prática da amamentação em locais públicos, gerando danos psicossociais a mulher e a criança. Diante disso, este projeto de pesquisa 
apresenta como questão norteadora: “o que as evidências científicas em âmbito mundial descrevem sobre a perspectiva do corpo feminino e da prática da amamentação 
em público?” Para responder tal pergunta de pesquisa, destaca-se que o objetivo deste estudo é analisar as evidências científicas internacionais e nacionais sobre a 
perspectiva do corpo feminino e da prática da amamentação em público. Ainda, ressalta-se que analisar o contexto do cenário internacional associado com o brasileiro na 
perspectiva da amamentação em público, possibilitará a compreensão dos aspectos socioculturais que circundam o universo da amamentação nos seus diversos cenários, 
impulsionando para o desenvolvimento de novos estudos afim de compreender o fenômeno investigado. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, 
com abordagem qualitativa, do tipo descritiva-exploratória. Para busca de dados, será utilizado como descritores: “aleitamento materno/breastfeeding”, “opinião 
pública/public opinion” utilizando os operadores booleanos and e or, para atingir maior quantidade de estudo que respondam ao objetivo da pesquisa. As bases de dados 
utilizadas serão BVS, PUBMED, SCIENCEDIRECT e SCOPUS. Como critério de inclusão destaca-se: artigos disponíveis online e na íntegra; que abordem sobre amamentação 
em público; Como critérios de exclusão: artigos repetidos nas bases de dados. Ressalta-se que não será estabelecido corte temporal e idioma das produções científicas, já 
que o objeto de pesquisa visa englobar literaturas científicas de diversos países. Após a seleção dos resultados, os mesmos serão analisados por meio da análise de 
conteúdo que segundo Bardin (2011) é expressa em três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. A primeira etapa é constituída por um 
esquema de trabalho que deve ser preciso, com procedimentos bem definidos, embora flexíveis. Normalmente, segundo Bardin, envolve a leitura "flutuante", ou seja, um 
primeiro contato com o documento que será submetido à análise, à escolha deles, a formulação das hipóteses e objetivos (BARDIN, 2011). A segunda etapa é a fase da 
exploração de material, onde são escolhidas as unidades de codificação, classificação, agregação e categorização (BARDIN, 2011). A terceira etapa consiste no tratamento 
dos resultados, calcado nos resultados brutos. O pesquisador procura torná-los significativos e válidos (BARDIN, 2011). Por fim, ressalta-se que por ser um estudo 
bibliográfico não necessitará ser encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados esperados: os resultados deste estudo objetivam compreender o fenômeno 
que envolve a amamentação em público e os aspectos que circundam o corpo feminino neste processo, em âmbito mundial. Compreender os diversos cenários e as 
aspectos socioculturais, por meio da literatura científica, facilitará para construir estratégias de cuidado em saúde, afim de minimizar os danos causados pelos tabus, 
preconceitos e restrição ao direito em amamentar em ambientes públicos. Ainda, espera-se que os resultados deste estudo facilitem para construção de novas vertentes 
de pesquisa com o intuito apoiar o tripé que engloba o ensino, pesquisa e assistência em saúde. Viabilidade econômica/financeira: a pesquisa se mostra viável na medida 
em que os resultados encontrados estarão indexados em bases de dados online e gratuitas. Dessa forma, a execução do projeto não implicará em custos para a Instituição 
e os investimentos financeiros em congressos, publicação de artigos em periódicos e divulgação dos resultados da pesquisa em eventos científicos será responsabilidade 
do pesquisador/docente através de recursos próprios para a viabilidade do projeto.
Referências: 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa (Po): Editora Edições 70; 2011. 


DODT, R.C.M., et al. Álbum seriado sobre aleitamento materno: intervenção educativa com nutrizes no pós-parto imediato. Rev enferm UFPE on line., Recife, v.7, n.5, 
p.1469-75, 2013.
FEBRASGO. Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Manual de Orientação: Aleitamento Materno. São Paulo, 2015.
GOMES, 
M.C.A. Violência, intolerância e corpo feminino: analisando as reações discursivas na mídia em torno da prática de amamentação. Cadernos de Linguagem e Sociedade, 
v.18, n.2, 2017. 
MOREIRA KFA. Aleitamento materno à luz dos direitos reprodutivos da mulher: afinal do que se trata? [tese]. Ribeirão Preto (SP): Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto/USP; 2003.
MONTEIRO, J.C.S.; GOMES, F.A.; NAKANO, A.M.S. Amamentação e o seio feminino: uma análise sob a ótica da sexualidade e dos diretos de 
produtivos. Texto Contexto Enferm, v.15, n.1, p. 146-50, 2006.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8574721623855810

sexta-feira, 8 de março de 2019 Página 164 de 203



SaúdePROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2019 UNESA

PESQUISADOR(A): Elizabeth Silaid Muxfeldt
Plano de trabalho vinculado ao curso: Medicina

@: bethmux@globo.com

PROJETO: 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) são um importante problema de saúde pública, sendo a primeira causa de mortalidade no Brasil e no mundo. 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) se caracteriza por hipóxia intermitente e consequente 
disfunção endotelial. Sua associação com risco cardiovascular vem sendo avaliada em diversas populações, porém na maioria das vezes, em populações idosas, e portanto 
o diagnóstico é tardio, quando o indivíduo já apresenta níveis pressóricos elevados e todas as complicações decorrentes da disfunção endotelial.

1. Estratificação de 
risco CV 
Fatores de risco tradicionais:
a) Não modificáveis: sexo, idade, história familiar de hipertensão (HA) e doença CV precoce (homens com mais de 55 anos e 
mulheres com mais de 65 anos), menopausa precoce, 
b) Modificáveis: tabagismo, sobrepeso, obesidade, sedentarismo, fatores psicossociais e socioeconômicos. 
c) 
Controláveis: HA, dislipidemia, intolerância à glicose e diabetes.
Lesões Subclínicas: Rigidez arterial (velocidade de onda de pulso ou pressão de pulso), Albuminúria 
moderadamente elevada, Índice tornozelo braquial (ITB) < 0,9, Doença Renal Crônica estágio III, Hipertrofia ventricular esquerda (HVE) avaliada por ECG ou 
ecocardiograma.
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, caracterizado por pausas 
respiratórias frequentes durante o sono, estando fortemente associada a risco CV. Seus sintomas cardinais são ronco noturno e sonolência excessiva diurna. A AOS tem 
sido considerada uma doença sistêmica, e não apenas localizada na via aérea superior. O impacto sistêmico, inflamatório, pode levar a consequências CV e metabólicas. A 
hipoxemia intermitente decorrente dos períodos de apneia, levam à hiperatividade simpática e estimulação do sistema renina angiotensina-aldosterona, acarretando 
disfunção endotelial e elevação da pressão arterial (PA). A AOS vem aumentando de prevalência com a epidemia de obesidade e o envelhecimento da população mundial, 
porém é pouco avaliada em populações mais jovens.
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 SMDC do Rio de Janeiro. Situada na 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 como 
grupos de caminhada, cessação do tabagismo e orientação nutricional.

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 Estudo 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.
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.

Objetivos
Geral: Avaliar os níveis pressóricos e o risco CV de adultos jovens com apneia obstrutiva do sono uma unidade primária de 
saúde.

Específicos: 
•
Avaliar o melhor questionário de rastreio do sono a ser utilizado nesta população de adultos jovens,
•
Avaliar as principais variáveis 
demográficas e fatores de risco CV associados à AOS.
•
Avaliar a PA de consultório e residencial dos indivíduos com e sem AOS
•
Avaliar o ITB dos indivíduos com e sem 
AOS.
•
Avaliar os índices de voltagem do ECG relacionados à HVE em indivíduos com e sem AOS.

Métodos
1. Desenho do estudo: Estudo transversal populacional.

2. 
População: indivíduos 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
- Pacientes que não queiram se submeter à PSG de noite inteira.

3. Coleta de dados: 
1ª etapa: Avaliação clínica inicial: 
•
Cadastro dos indivíduos 
incluindo características demográficas e socioeconômicas.
•
Medidas antropométricas: peso e altura (cálculo do IMC), 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 4 membros com o paciente deitado seguindo-se as recomendações habituais, com esfigmomanômetro digital validado da marca Microlife.
•
Cálculo do ITB: 
Maior PA sistólica de membro inferior / maior PA sistólica de membro superior. Normal: ITB < 0,9.
•
Realização de exames complementares: glicemia de jejum, 
lipidograma, creatinina, relação albumina-creatinina na urina.
•
Aplicação dos questionários de rastreamento da AOS:

presenciada, história de HAS, IMC > 35 kg/m2, idade >50 anos, circunferência cervical >40cm e sexo masculino. Pontuação > 3 (alto risco)

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 PSG de noite inteira para diagnóstico de AOS
2ª etapa:
•
Monitorização Residencial da Pressão Arterial: 

e 2 medidas vespertinas.
 º dia

eixo elétrico




ão do QRS): HVE > 2440 mm.ms

3ª etapa. Polissonografia de noite inteira. Será realizada no Laboratório do Sono 
(LabSono) do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – UFRJ. O diagnóstico é dado pelo índice de apneia-hipopneia (IAH) > 5/hora. 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 é feita de três formas: 
a)	Indivíduos que compareçam ao CSE-Lapa para outros atendimentos; 
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 dos indivíduos com 
AOS.
f)	Identificação dos níveis pressóricos de consultório e de MRPA dos indivíduos com AOS.
g)	Identificação de sobrecarga ventricular esquerda em indivíduos com 
AOS.
h)	Publicações: os resultados desta pesquisa serão enviados para periódicos indexados.
i)	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 com infraestrutura própria: 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 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2400945731751220

sexta-feira, 8 de março de 2019 Página 165 de 203



SaúdePROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2019 UNESA

Cronograma:
1-	Revisão da literatura: fevereiro/2019
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

coordenador da pesquisa.
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PROJETO: Utilização de fatores de crescimento autólogos nos procedimentos de regeneração óssea em pacientes sistemicamente comprometidos. 
Avaliação clínica, tomográfica e histológica dos protocolos de centrifugação rápida e lenta.

Cronograma:
Cronograma detalhado em tópicos:
1/02/19 até 30/06/19: Seleção dos pacientes e revisão da literatura. Os pacientes serão selecionados dentro da rotina de 
atendimento clínico do curso de graduação em Odontologia e dos cursos de pós-graduação em Periodontia

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: As doenças periodontais e cáries dentárias são altamente prevalentes na população, sendo responsáveis por altos índices de edentulismo (Roncalli, 2010). A 
perda dentária impacta a qualidade de vida (Visscher et al.,2014.) e gera custos econômicos importantes (Listl et al., 2015). Alguns grupos como: tabagistas, diabéticos e 
imunossuprimidos apresentam frequentemente maior índice de dentes perdidos ao longo da vida (Opal et al., 2015, Song et al. 2017). 
A Odontologia tem foco na 
promoção de saúde e busca estratégias para prevenir a instalação e progressão das doenças e prolongar a permanência dos dentes na cavidade oral (Sanguino et al. 
2017). Entretanto, muitas vezes é necessário intervir por meio de tratamentos que reconstruam os processos alveolares a fim de permitir a reabilitação oral por meio de 
próteses implantossuportadas (Tallarico et al., 2018). Nestes casos, os procedimentos de enxertia e regeneração tecidual vêm sendo empregados com o objetivo de 
regenerar/reconstruir as estruturas teciduais perdidas (Elgali et al., 2017). 
A regeneração óssea guiada (ROG) é um procedimento cirúrgico tecnicamente e 
biologicamente complexo, originalmente realizado utilizando uma combinação de substitutos ósseos (sintéticos ou de origem animal) com osso autógeno coletado do 
próprio paciente (Elgali et al., 2017). Os enxertos são utilizados para preenchimento dos defeitos ósseos e protegidos por barreiras chamadas de “membranas”, que 
podem ser feitas de materiais não absorvíveis ou reabsorvíveis (Elgali et al.,2017). Essa combinação entre substitutos ósseos, osso autógeno e membranas traz duas 
importantes desvantagens: maior morbidade e risco de complicações biológicas devido à necessidade de coletar osso do próprio paciente e de realizar cirurgias mais 
extensas; e alto custo (Listl & Faggion, 2010).
Além disso, em casos de regenerações mais extensas, ou em pacientes com comprometimento sistêmico que possa 
interferir no processo cicatricial, muitas vezes as técnicas tradicionais de enxertia não obtém o sucesso almejado (Carr et al., 2018). Diante desse desafio biológico, a partir 
dos anos 1990 as pesquisas focaram na utilização de fatores de crescimento como uma maneira de otimizar os procedimentos regenerativos na Odontologia (Herford et 
al., 2017). Entre os fatores de crescimento mais utilizados estão as amelogeninas, as proteínas ósseas morfogenéticas (rh-BMP2) e os fatores de crescimento derivados de 
plaquetas (PDGF) (Herford et al., 2017). Apesar dos resultados promissores mostrados em estudos animais e em ensaios clínicos, ainda há controvérsias com relação à 
utilização desses materiais sintetizados em laboratório (Khoshkam et al., 2015). A primeira deve-se à dificuldade de comprovar histologicamente em humanos, os 
resultados propagados pelos fabricantes (Losada et al., 2017). A segunda, e talvez mais impactante na prática clínica, seja o fato de que esses materiais apresentam um 
custo muito elevado (as proteínas ósseas morfogenéticas podem chegar a custar R$30.000,00 o grama) e não dispensam a utilização de outros biomateriais combinados. 
Consequentemente, a utilização dos fatores de crescimento sintetizados em laboratório ainda é muito restrita a procedimentos de pesquisa e a pacientes de altíssimo 
poder aquisitivo.
Buscando alternativas aos materiais sintéticos, diferentes grupos desenvolveram protocolos para obtenção de fatores de crescimento autólogos obtidos 
a partir de processos de centrifugação do sangue periférico (Shah et al., 2017). Esses concentrados sanguíneos proporcionam a formação de uma malha de fibrina com 
alta concentração de plaquetas e leucócitos (chamada de “fibrina rica em plaquetas e leucócitos” ou “L-PRF”). O coágulo de fibrina, inicialmente obtido após a 
centrifugação pode dar origem a membranas, plugs ou ser combinado com substitutos ósseos, aumentando a estabilidade mecânica dos enxertos, fundamental para o 
sucesso dos procedimentos regenerativos (Ghanaati  et al., 2018). Além disso, a alta concentração de leucócitos e plaquetas está associada com a liberação de fatores de 
crescimento (PDGF, IGF, TGF-beta, vitronectina) que estimulam a angiogênese, atividade fibroblástica e osteoblástica, processos fundamentais no reparo e regeneração 
tecidual (Ghanaati  et al., 2018).
Devido às bases biológicas consistentes associadas ao uso dos fatores de crescimento autólogos e aos promissores resultados 
encontrados em ensaios pré-clínicos e clínicos (Shah et al.,2017), diversos grupos se envolveram em estudos testando diferentes aplicações dos concentrados sanguíneos. 
Uma revisão sistemática recente sugere que o uso de L-PRF em procedimentos de enxertia óssea pode aumentar a velocidade de cicatrização e a qualidade do osso 
formado (Miron et al., 2017). Apesar dos resultados animadores, ainda há muita controvérsia com relação à grande variedade de protocolos de centrifugação existentes e 
seu possível impacto na qualidade dos concentrados sanguíneos e seus efeitos (Strauss et al., 2018). Segundo os desenvolvedores da técnica, o L-PRF (obtido por meio de 
centrifugação rápida) teria maior estabilidade mecânica. Em contrapartida, o A-PRF teria maior concentração de fatores de crescimento, por ser obtido com velocidades 
mais lentas de centrifugação. Outro fator que contribuiu para a rápida aceitação da técnica é o fato de que o material é obtido praticamente sem custo e com 
disponibilidade virtualmente ilimitada.
 A Associação Européia de Osseointegração (EAO) declara que ainda há limitada evidência quanto aos benefícios dos concentrados 
sanguíneos nos procedimentos regenerativos na Odontologia. A mesma ressalta a necessidade de mais estudos e de uma definição de quais protocolos de obtenção são 
os mais indicados em cada situação clínica. No entanto, deixa claro que não há efeitos nocivos na utilização dos concentrados sanguíneos autólogos. Ainda há muitas 
lacunas a serem preenchidas. Estudos recentes mostram que: há variação na concentração de fatores de crescimento entre diferentes pacientes e até no mesmo paciente 
em diferentes momentos de coleta; o tipo de centrífuga pode influenciar na qualidade do concentrado; o protocolo de centrifugação impacta na resistência e nas 
propriedades biológicas e grupos específicos de pacientes podem apresentar diferentes respostas (Miron et al., 2017).
Diante de tantas questões a serem respondidas, 
faz-se necessária a investigação aprofundada em diferentes pontos. Na nossa atividade clínica, duas questões parecem mais urgentes: há diferença nos protocolos de 
centrifugação (rápida ou lenta) com relação aos resultados clínicos?; pacientes com questões sistêmicas que impactam a resposta cicatricial (tabagistas, diabéticos e 
imunodeprimidos) apresentam respostas inferiores do que pacientes saudáveis?
Assim sendo, justifica-se a realização do proposto projeto de pesquisa.
 
Objetivos 
gerais: Avaliar clínica, tomográfica e histologicamente dois diferentes protocolos de obtenção de fatores de crescimento autólogos (L-PRF e A-PRF) nos procedimentos de 
enxertia óssea em alvéolos pós-extração e em áreas de levantamento de seio maxilar.
Objetivos específicos: Comparar a técnica de regeneração óssea guiada clássica 
com a regeneração utilizando L-PRF e A-PRF;
Comparar os resultados obtidos em pacientes sistemicamente saudáveis com pacientes fumantes, diabéticos e 
imunodeprimidos.
Definir, se possível, os protocolos mais indicados para cada grupo estudado.
Metodologia: Serão incluídos no estudo 30 pacientes (15 sistemicamente 
saudáveis e 15 com questões médicas que reconhecidamente impactam o processo de cicatrização tecidual) que apresentem indicação de procedimento de regeneração 
óssea guiada. Cinco pacientes de cada grupo (saúde ou doença sistêmica) serão distribuídos aleatoriamente em 3 grupos-teste: Grupo ROG: o defeito ósseo será 
preenchido usando um substituto ósseo bovino (Bio-Oss) e protegido por uma membrana de colágeno (Colacote); Grupo L-PRF: o defeito ósseo será preenchido com uma 
combinação de substituto ósseo (Bio-Oss) com L-PRF (obtido seguindo o protocolo original de Choukroun et al., 2001) e protegido com membrana de L-PRF; Grupo A-PRF: 
o defeito ósseo será preenchido com uma combinação de substituto ósseo (Bio-Oss) com A-PRF (obtido seguindo o protocolo original de Choukroun et al., 2015) e 
protegido com membrana de A-PRF.
Os pacientes serão acompanhados no pós-operatório, sendo planejadas 3 revisões.
14 dias após a intervenção: revisão clínica, 
remoção das suturas e orientações; 3 meses após a intervenção: revisão clínica e controle radiográfico; 6 meses após a intervenção: revisão clínica e controle 
tomográfico.
Após a confirmação da cicatrização da região enxertada os pacientes seguirão para a instalação dos implantes e uma biópsia óssea da região será coletada 
utilizando uma broca trefina de 2mm de diâmetro interno. A peça será armazenada em solução de formol a 10% e seguirá para o laboratório de patologia oral para 
preparo da lâmina histológica corada com hematoxilina e eosina. 
Parâmetros avaliados: 
Parâmetros clínicos e PROMs: Na primeira revisão será utilizada uma escala 
visual analógica para quantificar dor e desconforto pós-operatório. Além disso, será registrado o aspecto clínico com relação ao acúmulo de placa bacteriana e inflamação 
para avaliar se concentrados sanguíneos proporcionam pós-operatório com menor dor e desconforto e menor acúmulo de placa (conforme sugerido pela literatura). Nas 
revisões seguintes será mensurada a altura da faixa de mucosa queratinizada para confirmar se as técnicas regenerativas utilizando fatores de crescimento proporcionam 
maior faixa de tecido queratinizado (conforme sugerido pela literatura).
Avaliação tomográfica: As duas tomografias obtidas em cada caso (no pré-operatório e após os 
6meses de cicatrização) serão sobrepostas utilizando o arquivo em formato DICOM no software Invesalius 3.0 para quantificar o ganho de volume ósseo obtido. Além 
disso, será feita a análise qualitativa do osso regenerado por meio da mensuração da densidade óssea. Tais análises têm por objetivo confirmar se as técnicas utilizando 
fatores de crescimento autólogos proporcionam maior quantidade e qualidade óssea, conforme sugerido pela literatura.
Avaliação histológica: A análise das lâminas 
histológicas terá por objetivo avaliar a qualidade do osso neoformado. Será comparada a quantidade de osso neoformado, biomaterial residual e tecido conectivo para 
avaliar se as condições sistêmicas interferem no reparo tecidual e se há possíveis benefícios da utilização de fatores de crescimento autólogos (conforme sugerido pela 
literatura disponível).
Análise estatística: Os dados serão tabulados e comparados por meio dos testes estatísticos usando o software SPSS17.0.
Considerações éticas: O 
projeto proposto é parte de um projeto de pesquisa maior conduzido pelo proponente e intitulado: “SAÚDE ORAL E EFEITOS DA TERAPIA PERIODONTAL EM PACIENTES 
MEDICAMENTE COMPROMETIDOS”. O mesmo já conta com aprovação do comitê de ética e pesquisa, estando registrado sob o número: CAAE: 
69263316.4.0000.5284
Todos os pacientes incluídos no estudo assinarão previamente um termo de consentimento esclarecido desenvolvido para o estudo principal.
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PROJETO: VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES: FATORES SOCIOECONÔMICOS E  ANÁLISE DO PERFIL DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NO  
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU

Cronograma:


Revisão sistemática. 01/02/19 à 30/06/19
Estudo dos gráficos do ISP. 01/07/19 a 30/09/19
Produção textual do artigo. 01/09/19 a 30/11/19
Envio do artigo e do 
relatório final.01/12/19  a 31/01/2020


Descrição do Plano de Trabalho
De acordo com a definição dada pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002) a violência é o “uso intencional da força ou poder em uma forma de ameaça ou 
efetivamente, contra si mesmo, outra pessoa ou grupo ou comunidade, que ocasiona ou tem grandes probabilidades de ocasionar lesão, morte, dano psíquico, alterações 
do desenvolvimento ou privações”.
Segundo o  Atlas da Violência de 2018 ,  produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP),  o número de homicídios no Brasil ultrapassou o índice de 60 mil em um ano e nos últimos anos , as estatísticas revelam um aumento dos casos 
de violência , especificamente o homicídio contra as mulheres.
Na última década do século XX, duas conferências se destacaram na defesa dos direitos das mulheres, 
com uma abordagem mais explícita do direito a uma vida sem violência: a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, de 
1994 – a “Convenção de Belém do Pará”, como ficou conhecida e a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, em 1995, chamada Conferência de Beijing.
Essas 
conferências resultaram na implantação de políticas públicas e dispositivos que pudessem dar suporte as mulheres vítimas de violência .No Brasil, nos últimos 20 anos, 
foram criados serviços voltados para atender esta população, dentre elas delegacias de defesa da mulher, as casas-abrigo e os centros de referência multiprofissionais que 
têm enfocado, principalmente, a violência física e sexual cometida por parceiros e ex-parceiros sexuais da mulher. 
Estudos demográficos indicam maior risco de agressão 
às mulheres por parte de pessoas próximas, como parceiros e familiares. Segundo o Datafolha/FBSP   (2017), no Brasil, a violência, e a percepção da mesma, contra as 
mulheres acima de 25 anos aumentou em 76% nos últimos anos. Os dados revelam que  cerca de 61% dos casos são essas violências são cometidas por pessoas próximas 
à vítima enquanto uma menor proporção, 33% são cometidas por desconhecidos . Classificam-se como conhecidos os cônjuges, namorados e companheiros (19%), ex-
cônjuges, ex-namorados e ex-companheiros (16%), familiares (irmãos, pais, mães), vizinhos e amigos.
Através de atributo, de desigualdade de gênero, muito tipo de 
atrocidade foi realizado contra a mulher. 
O patriarcado instituiu e legitima a violência contra a mulher, não apenas no aspecto material e físico, mas também e 
principalmente, na dimensão psicológica e subjetiva. (COSTA e MOURA. 1998, p.29).
É importante ressaltar, que a pessoa que sofre a agressão, não é atingida apenas no 
aspecto físico, mas também o emocional e o social e em razão disto poderá ser uma das principais causas da sociedade contemporânea de prejuízo a qualidade de vida e 
adoecimento psíquico das mulheres no Brasil.
De acordo com Schraiber e D’oliveira (1999), mesmo nos dias atuais, em que, de fato, estamos nos voltando para a 
violência como grande problema social, esta não encontra um adequado e profícuo canal de publicidade: não existe ainda um lugar social e um campo de intervenção e 
saberes que a reconheça como objeto próprio: como seu alvo de estudos e de atuação. Sem reconhecimento e definição de seu lugar no mundo da ciência torna-se difícil 
o relato e a exposição de seus detalhamentos. Ainda de acordo com Schraiber e D’oliveira (1999), é por este motivo que muitos que estudam o fenômeno apontam para 
sua invisibilidade social. Ou seja, esta impossibilidade de ter um lugar no discurso da ciência e nas práticas sociais, bem como não haver uma linguagem apropriada para 
nomeá-la e lidar com suas questões internas – dos seus determinantes, antecedentes, das suas consequências, no âmbito da vida e da saúde da população.
Ainda 
segundo Schraiber e D’’oliveira (1999), a impossibilidade de seu posicionamento no campo da ciência e nas práticas sócias, assim como não ter uma linguagem apropriada 
para nomeá-la e fatores como antecedentes, consequências, saúde da população e âmbito da vida, são motivos que apontam o fenômeno violência como invisibilidade 
social.
De acordo com o ISP (2017), no estado do Rio de Janeiro, foram constatadas 15.044 de ocorrências no delito lesão corporal dolosa. Sendo estas, 35,8% sofreram 
violência física. Em relação ao perfil das vítimas o ISP aponta que, dentre as mulheres que prestaram ocorrências, 55,1% possuem faixa etária entre 30 até 59 anos, a 
violência é cometida com maior índice em mulheres que possuem ensino médio completo tendo um percentual de 38,4%. Com base no estado civil das vítimas, em 
grande parte eram solteiras, considerando por sua vez 49,9%.
Ao focalizar os municípios do estado, percebe-se que entre os que mais apresentaram denúncias, em 
números absolutos, destacaram-se: a capital, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São Gonçalo e Belford Roxo. Vale ressaltar que os municípios de Belford Roxo, Duque de 
Caxias e Nova Iguaçu têm densidade populacional menor do que, por exemplo, São Gonçalo. (Datafolha/FBSP. 2017)
O estudo também abrange a Baixada Fluminense, 
que, segundo o ISP (2017), por sua vez, tem como os registros de lesão corporal dolosa com número de 9.537 vítimas, possuindo entre estas, 36,4% de ocorrências, 
referente à violência física. No perfil das vítimas, encontram-se dados em que mulheres com idade de 30 a 59 anos são 53,2%, abrange 34,6% de mulheres com a 
escolaridade com o ensino médio completo, dentre o perfil visto é registrado que 48,6% das vítimas são solteiras. 
Mais da metade (54,6%) dos crimes de lesão corporal 
dolosa contra mulheres foram de autoria de companheiros ou ex-companheiros, ou ocorreram no âmbito da residência (61,7%). Este dado se coaduna com o fato de que 
65% das mulheres vítimas de lesão corporal dolosa tiveram o registro da agressão qualificado sob a Lei Maria da Penha. Este tipo de agressão costuma ocorrer de forma 
reiterada, combinada com outros tipos de violência, e podem caminhar para uma situação extrema, a exemplo do feminicídio. (Dossiê Mulher. 2018)
 O Dossiê Mulher 
2018 informa que as agressões podem ser realizadas por meio de socos, tapas e pontapés, essas dinâmicas ocorreram em 40,6% das mulheres (16.097). Agressões por 
pauladas representaram 1,4% (316); 0,8% (316) por arma branca (faca, facões, etc.); 0,7% (277) por arma de fogo; 0,2% (62) por queimadura; e 56,0% (22.187) sem 
especificação quanto ao meio empregado. Ainda de acordo com os dados disponíveis no Dossiê Mulher 2018, em termos proporcionais, as regiões que compreendem a 
capital (38,0%) e a Baixada Fluminense (24,1%), juntas, concentraram 62,0% dos registros de vítimas de lesão corporal dolosa em 2017. Diante de índices tão alarmantes, 
o presente estudo propões uma revisão sistemática com o objetivo de conhecer as variáveis que favorecem o número expressivos de agressões contra mulheres e a partir 
deste conhecimento propor políticas ou estratégias protetivas para esta população. 
Objetivo geral: Analisar o perfil das mulheres vítimas de violência na baixada 
fluminense e compreender os fatores de vulnerabilidade socioeconômicos desta população.
Objetivos específicos:
I.  Apurar, levantamentos estatísticos, de acordo com 
o índice de violência contra mulher em comparação ao Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense
 II. Identificar as vulnerabilidades socioeconômicas que favorecem a 
violência contra mulher.
III. Identificar o perfil de mulheres vítimas de violência.

Metodologia:
Está pesquisa será realizada em dois estudos:
Primeiro estudo: Será 
realizada, uma revisão sistemática, utilizando a metodologia Prisma, sobre a violência contra mulher na Baixada Fluminense.  Utilizando os dados da Sacie-lo, pubmed  e 
ISP, tendo como palavras chaves: mulheres, violências e baixada fluminense. Serão excluídos artigos que não se refiram a violência contra mulher e que fujam dos 
contextos estabelecidos. O objetivo específico deste estudo é analisar na literatura se há evidências sobre: perfil das mulheres vítimas de violência, delitos mais 
frequentes, as regiões que apresentam maior risco, tipo de violência, e a relação dos envolvidos com vítima e perfil do agressor.
•
Segundo estudo: Será realizada uma 
revisão documental sobre a violência contra a mulher segundo o banco de dados ISP – Instituto de Segurança Pública que foi fundado no dia 28 de dezembro de 1999 
segundo a Lei n° 3.329.  O ISP tem como objetivo produzir dados de análise e pesquisa para garantir a participação social e contribuir para implementação de novas 
políticas públicas de segurança. O segundo estudo tem o objetivo específico de fazer um levantamento dos fatores socioecômicos e que favorecem a violência contra 
mulher e identificar o perfil de mulheres vítimas de violência.

Resultados esperados
A expectativa é que o dado do ISP permita-nos identificar o perfil das mulheres 
vítimas de violência na baixada fluminense, perfil dos agressores e as condições socioeconômicas que favorecem o alto índice de violência na região.
Viabilidade 
econômico-financeira:
A revisão bibliográfica e a análise documental no ISP serão realizadas nas dependências da universidade, nos laboratórios de informática e 
biblioteca. As despesas serão de aproximadamente R$200,00 (duzentos reais) envolvendo cópias e material administrativo.
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PROJETO: O RESULTADO DA CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA NOS PACIENTES COM DISFUNÇÃO VENTRICULAR ESQUERDA. 

Cronograma:
Fevereiro de 2019 à Junho de 2019:  Coleta dos dados e reavaliação dos pacientes. São esperados que a pesquisa envolva cerca de 200 pacientes.
Julho de 2019 à Agosto 
de 2019: Inserção dos dados em planilha.
Setembro de 2019 à Novembro de 2019: Análise est

Descrição do Plano de Trabalho
I. INTRODUÇÃO

Nos pacientes com doença coronariana estável, a presença de disfunção ventricular esquerda é um dos principais fatores prognósticos, estabelecendo 
uma relação inversamente proporcional com a sobrevida. Dois mecanismos distintos podem justificar a alteração contrátil nos pacientes com doença coronariana estável: 
1) fibrose após um infarto agudo do miocárdio (IAM), de caráter irreversível, 2) isquemia acentuada levando a hipocontratilidade e hibernação miocárdica, de caráter 
reversível.

Diversos exames complementares tem sido empregados para identificar estes pacientes com potencial de reversibilidade com a correção do processo 
isquêmico, denominado viabilidade miocárdica. Estudos clínicos observacionais reforçaram este conceito na prática clínica, ao demonstrar a melhora da sobrevida dos 
pacientes com viabilidade miocárdica quando submetidos a cirurgia de revascularização miocárdica (CRVM). Ressalta-se também que a maioria destes estudos foram 
desenvolvidos no final do século passado, período em que os pacientes alocados no tratamento clínico não dispunham de uma série de medicamentos com notório 
impacto na mortalidade. 

Um trabalho clínico contemporâneo não demonstrou que a pesquisa de viabilidade miocárdica seja benéfica nos pacientes submetidos a 
cirurgia de revascularização miocárdica. O único ensaio clínico randomizado que comparou especificamente os pacientes com disfunção ventricular esquerda submetidos 
a tratamento de CRVM com o tratamento clínico otimizado, também não demonstrou benefício na estratégia invasiva. Entretanto, esta mesma análise, com um 
segmento estendido de 10 anos, demonstrou redução de mortes com o tratamento cirúrgico.
	
O conflito de dados na literatura estimulou uma série de hipóteses 
capazes de justificar a heterogeneidade da evolução destes pacientes, como a quantidade de miocárdio viável, o grau de disfunção e remodelamento ventricular. 





              II - 	OBJETIVOS

        A) PRINCIPAIS

1)	Determinar o resultado da CRVM nos pacientes com disfunção ventricular esquerda, como a taxa de mortalidade, 
complicações operatórias, melhora dos sintomas e do grau da disfunção ventricular ao longo do seguimento.

2)	Correlacionar se os dados clínicos pré-operatórios 
como a presença qualitativa e quantitativa de isquemia, angina ou viabilidade miocárdica se associam com a melhora da taxa de mortalidade, sintomas e do grau da 
disfunção ventricular ao longo do seguimento.

        B) SECUNDÁRIOS

1)	Avaliar quais as variáveis clínicas se apresentam como preditoras de melhora da disfunção 
ventricular esquerda após a CRVM ao longo do seguimento.

2)	Determinar se existe um grau de remodelamento ou tamanho cavitário ventricular esquerdo capaz de se 
apresentar como um limitador na melhora da função ventricular esquerda após a CRVM.

III-	MÉTODOS

	TIPO DE ESTUDO: Retrospectivo, observacional, tipo coorte, 
de pacientes consecutivos e não selecionados admitidos no Instituto Nacional de Cardiologia e submetidos a CRVM.

POPULAÇÃO DO ESTUDO: Pacientes admitidos no 
Departamento de Coronariopatia do Instituto Nacional de Cardiologia, no período de 1o de Janeiro de 2013 a 01 de Julho de 2016.

	CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: 


a.	Pacientes maiores de 18 anos;
b.	Submetidos a CRVM no Instituto Nacional de Cardiologia;
c.	Pacientes com disfunção ventricular esquerda identificada pelo 
ecocardiograma pré-operatório.
d.	Aceitação de participação no estudo, com a devida assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

	CRITÉRIOS DE 
EXCLUSÃO: 
a.	Pacientes que se recusaram a participar do estudo.
b.	Pacientes submetidos a cirurgia valvar associada.

	AVALIAÇÃO DOS PACIENTES

	Os pacientes 
serão avaliados das seguintes formas:
1.	Consulta ao prontuário médico, tanto dos dados pré-operatórios quanto do pós-operatório e ao longo do 
seguimento.
2.	Consulta as informações existentes no banco de dados do Departamento de Coronariopatia.
3.	Reavaliação ambulatorial para estabelecimento 
exclusivo do estado vital, classe funcional e complicações operatórias. Não haverá a realização de nenhuma terapia adicional.
4.	Contato telefônico, em caso de 
inviabilidade presencial.
5.	Morte será considerada como morte por qualquer causa.
6.	AVC será considerado como déficit motor persistente por mais de 24h associado 
a imagem compatível em tomografia de crânio.
7.	IAM per-operatório será considerado conforme os critérios estabelecidos pela terceira definição universal de infarto 
agudo do miocárdio.

IV-VIABILIDADE TÉCNICA / ECONOMICA

O presente estudo não possui custos mensuráveis ou financiamento externo, onde quaisquer possíveis 
custos serão de responsabilidade exclusivo do pesquisador principal. 

Os pacientes recrutados fazem parte de um banco de dados do Departamento de Coronariopatia 
do Instituto Nacional de Cardiologia, onde as informações clínicas são inseridas quando de sua internação na unidade. Estes pacientes tiveram a conduta estabelecida 
conforme as decisões da equipe assistente, sem que exista qualquer interferência dos pesquisadores no manejo terapêutico. 

Os pacientes incluídos no presente estudo 
já foram operados e reavaliados ambulatorialmente, onde se pretende apenas extrair os dados do resultado, bem como estado vital, sintoma clínico,  melhora da 
contratilidade miocárdica, índices antropométricos e pressão arterial para avaliação dos resultados evolutivos e comparação com as informações anteriores a intervenção 
cirúrgica.

Todos os exames laboratoriais e de ecocardiograma, já são realizadas protocolarmente no Instituto Nacional de Cardiologia e portanto, não há custos 
adicionais a pesquisa.
		
V.	ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise dos dados será realizada através do programa Stata, versão 12.1 (StataCorp, 2011). As variáveis 
quantitativas serão resumidas como medianas e intervalos interquartis; as qualitativas como contagens e proporções. Sensibilidade, especificidade, valor preditivo 
positivo e negativo,  e seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC=95%) serão calculados da maneira tradicional. 

	O menor conjunto de variáveis preditoras da 
mortalidade nesta coorte será identificada por meio de regressão logística múltipla. 

	A sobrevida da coorte será avaliada pela análise das curvas de Kaplan-Meier (e 
testes de log-rank) e pelo modelo de riscos proporcionais de Cox.

 	Serão consideradas variáveis significativas aquelas que alcançaram p-valor igual ou menor que 
0,05.

VI.	RESULTADOS ESPERADOS

São esperados a inclusão de aproximadamente 200 pacientes, devido a alta prevalência desta doença, o que torna este trabalho 
de grande relevância técnica e provavelmente inédito no cenário regional. Por envolver pacientes de alto risco, espera-se uma mortalidade de aproximadamente 25% ao 
longo do trabalho, com perspectiva de redução pelo tratamento implementado e melhora da contratilidade miocárdica.
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução 
Este projeto de pesquisa tem por intuito realizar uma revisão sistemática de artigos nacionais que abordem estratégias de prevenção e enfrentamento à 
violência escolar realizadas em escolas brasileiras. Tal interesse se apresenta na medida em que ao adentrarmos no território escolar e problematizarmos a violência que 
desemboca neste contexto, tem se tornado difícil distinguir as diferentes manifestações da violência e os modos de prevenção e enfrentamento a este fenômeno, em 
especial em escolas brasileiras.
A violência, que pode ser caracterizada por uma situação complexa e multifatorial, é conceituada pela Organização Mundial de Saúde 
(2002), como o  “uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que 
resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico ou privação”. Esta definição, embora se apresente como relevante por possibilitar 
uma definição operacional de violência, não apresenta articulações com as especificidades sociais, históricas e culturais de cada sociedade.
A ausência de 
contextualização sócio-histórica-cultural se torna questão relevante na definição da Organização Mundial de Saúde, especialmente por ser a violência, assim como as 
demais manifestações sociais, constituída por um conjunto de disposições que refletem as condições sócio- históricas da estrutura social de uma época (ODALIA, 2004). 
Assim, o que é violência para uma sociedade, pode não ser para outra, principalmente, quando se trata de regiões com diferenças culturais, morais e regimentais capazes 
de legitimar ou não a prática de violência em uma sociedade (MINAYO, 2007).  
Ao levar esta discussão para o espaço escolar, é preciso considerar que a instituição 
escola, espaço pedagógico por excelência, também porta um importante espaço de convivência. Vale pontuar que nenhuma outra instituição atende anual e diariamente 
a mesma população com o mesmo grupo de profissionais. Talvez por esta razão as questões de relacionamento e convivência apareçam explicitamente no contexto 
escolar promovendo múltiplas fontes de tensão.
Ao colocar em análise as questões de convivência e a violência no contexto escolar, descortina-se o interesse em 
compreender modos de prevenção e enfrentamento a este fenômeno. Tal interesse se torna relevante na medida em que iniciativas de prevenção e enfrentamento da 
violência, quando realizadas em escolas, costumam ter menor custo quando comparados aos investimentos despendidos em segurança pública e justiça criminal (LEITÃO, 
2010). 
Em pesquisa de revisão da literatura nacional e internacional recente sobre esta temática, foi possível compreender que quando se trata de prevenção e 
enfrentamento à violência, há o predomínio de estudos de avaliação de programas quantitativos de prevenção à violência realizados fora do Brasil e que em geral, as 
pesquisas consideram a definição de violência escolar como interpessoal entre estudantes. É notável a necessidade de haver mais estudos que desenvolvam e avaliem 
ações de prevenção à violência na escola, especialmente no contexto brasileiro (SILVA; ASSIS, 2018). 
Se por um lado as questões referentes a escola e a violência são 
discutidas de forma abundante pelo debate público, por outro lado, os estudos e pesquisas sobre violência e escola ainda são incipientes no Brasil (SPOSITO, 2002), em 
especial estudos sobre a prevenção e enfrentamento da violência em escolas.
Objetivo Geral: 
Analisar a partir de revisão sistemática da literatura, estudos nacionais que 
abordem estratégias de prevenção e enfrentamento à violência escolar no contexto brasileiro.
Objetivos Específicos:
- Realizar levantamento bibliográfico e revisão da 
literatura sobre a temática a ser estudada;
- Compreender de que forma e em que medida as práticas de prevenção e enfrentamento à violência escolar se apresentam 
em escolas brasileiras a partir de artigos científicos. 
- Problematizar as ações de prevenção e enfrentamento à violência desenvolvida no espaço escolar em âmbito 
nacional.
Metodologia 
Este estudo será realizado por meio de busca eletrônica para o levantamento das publicações sobre estratégias de prevenção e enfrentamento 
da violência escolar. As buscas se concentrarão em bases de dados multidisciplinares e bases da saúde, como as bases de dados: Scielo (portal de revistas brasileiras que 
organiza e publica textos completos de revistas na Internet), Sociological Abstracts (banco de dados da literatura nacional e internacional em sociologia, ciências sociais e 
disciplinas afins), Web of Science (base de dados que possibilita acesso a artigos de períodos de diversas áreas do conhecimento) e BVS (Biblioteca virtual em saúde). 
Os 
termos utilizados nas buscas serão: a) violência, Bullying, prevenção à violência, Indisciplina, Conflitos, Mediação de conflito escolar, Cultura de paz, violência juvenil, e b) 
Avaliação de Programas, Programas de prevenção, Prevenção, Avaliação, Efetividade de Programas, Estudos de Avaliação, Validação de estudos e Intervenção.  


Viabilidade econômico-financeira: 
Recursos humanos necessários:
- Professora pesquisadora responsável pela pesquisa;
- Aproximadamente 04 alunos estagiários de 
graduação do curso de psicologia.
Recursos materiais necessários:
- Computador conectado a rede e impressora;
- Material de consumo: folhas de papel, canetas e 
fotocópias;
Resultados Esperados:
- Conhecer as estratégias de prevenção e enfrentamento à violência escolar no contexto brasileiro; 
- Compreender de que forma e 
em que medida a violência escolar é caracterizada e definida em escolas brasileiras, atentando para possíveis ações de prevenção e enfrentamento desenvolvidos no 
território escolar;  
- Contribuir para o aprimoramento acadêmico dos alunos do curso de psicologia participantes desta pesquisa.
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PROJETO: Fatores determinantes do controle glicêmico em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 acompanhados no CSE-LAPA

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução:
O diabetes mellitus tipo 2(DM2) é uma doença crônica cuja prevalência vem aumentando ao longo das últimas décadas (1). A estimativa mundial aumentou 
de 30 milhões de adultos com DM em 1985 para 173 milhões em 2002 e a projeção da Organização Mundial de Saúde para 2030 é de 366 milhões de indivíduos (2,3). 
Destes, estima-se que 80% vivem em países de baixa ou média renda (3). De acordo com a Federação Internacional de Diabetes (IDF) o Brasil é o 4º país com maior 
número de indivíduos com DM, com uma prevalência estimada em 11,9 milhões em 2013 (4,5). 
Assim, é bastante claro que o DM2 figura entre os maiores desafios para 
a saúde pública, especialmente porque a fisiopatologia envolve a resistência à insulina, o que determina um perfil de risco cardiovascular aumentado nestes pacientes 
(6,7). De fato, indivíduos com DM2 têm mortalidade aumentada, quando comparados com a população não-diabética, principalmente por causas cardiovasculares (6,7). 
Além disso, estes pacientes têm risco de desenvolver complicações crônicas microvasculares do DM como a retinopatia, a neuropatia e a nefropatia diabética (8).
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 
(9,10).
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 70 mg/dL, ao passo que os com doença cardiovascular parecem se 
beneficiar de níveis menores ainda, entretanto isso ainda não está bem estabelecido. 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) [7,9,10].
	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 (11,12). 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).
	Permanece então como um dos grandes desafios da prática clínica identificar os fatores 
que influenciam o controle glicêmico e adotar estratégias de melhoria do cuidado com o objetivo final de melhorar a qualidade de vida e minimizar as complicações 
crônicas dos indivíduos com DM2.

Objetivos

Através de levantamento de prontuários de pacientes com DM atendidos no CSE-LAPA objetiva-se:
1.	Descrever as 
características do DM destes pacientes.
2.	Avaliar os parâmetros de controle do DM. 
3.	Determinar os fatores que influenciam o controle do DM.
 
Pacientes e 
métodos

Considerações éticas
O projeto em questão deriva de projeto mais amplo que foi aprovado no CEP UNESA/RJ em 29/5/17 – CAAE: 66743317.4.0000.5284. 
(Parecer consubstanciado em anexo).

Pacientes
É prevista a inclusão da 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 aborda 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 são revisados buscando as seguintes informações:

Características do paciente:
Idade (anos): _________        Sexo:  Masculino (  )   Feminino ( 
)
Tempo de acompanhamento no CSE Lapa (meses): ________
Frequência anual em consultas (média do número de consultas agendadas/ano): _______
Maior 
escolaridade: Nenhuma (  ) Fund 1º segmento (  ) Fund 2º segmento (  ) Ensino médio (  ) Ensino superior (  ) Pós-graduação (  ) Não-informado (  )
Ocupação atual: Estuda 
(  ) Trabalha (  ) Desempregado (  ) Aposentado (  )
Não-informado (   )
Condições familiares de moradia: Mora só (  ) Mora acompanhado (  )
Não-informado (  
)

Características da doença:
•
Tempo de doença (em anos)
•
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 (valores absolutos):
•
Índice de 
massa corpórea 
•
Pressão arterial sistólica
•
Pressão arterial diastólica
•
Glicemia de jejum
•
Hemoglobina glicada (HbA1c)
•
Colesterol 
total
•
Triglicerídeos
•
HDL-colesterol
•
LDL-colesterol

Medidas quantitativas de desfecho – avaliação de qualidade do cuidado:
•
HbA1c < 7%
•
PA ≤ 130 x 80 
mmHg
•
LDL < 70 mg/dl

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. 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. É permitido o acesso aos profissionais de saúde aos prontuários dos 
pacientes no setor de arquivo do CSE-Lapa mediante agendamento prévio.
O projeto em questão deriva de projeto mais amplo que vem em desenvolvimento desde 
2017 na unidade sob anuência do gerente da unidade conforme declaração anexa.

Resultados esperados
Espera-se conhecer as características do DM dos pacientes em 
acompanhamento na unidade de saúde, 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 pacientes acompanhados pelo serviço. Por outro lado, espera-se identificar os aspectos relacionados com o controle glicêmico destes 
indivíduos.
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PROJETO: Alteração da função neurocognitiva em pacientes cirróticos portadores de hepatite C tratados com antivirais de ação direta

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução e  justificativa 

A encefalopatia hepática (EH) é uma complicação debilitante da cirrose hepática, secundária ao efeito da amônia sobre o sistema nervoso 
central e que cursa habitualmente com alterações comportamentais, cognitivas e motoras. Uma vez presente, altera de forma significativa a qualidade de vida do 
paciente e de seus familiares, com altas taxas de recorrência e piora da sobrevida. 
Sabe-se, contudo, que pacientes cirróticos ainda que assintomáticos podem 
apresentar alterações subclínicas da função neurocognitiva, denominada encefalopatia hepática mínima (EHM). Estima-se que 20 a 80% dos cirróticos desenvolvam 
encefalopatia hepática mínima no transcurso da sua doença. Pacientes com EHM tem maior risco de quedas da própria altura, evolução para EH clinicamente evidente e 
maior mortalidade.  Devido à alta prevalência e ao pior prognóstico, recomenda-se que todos os pacientes cirróticos sem encefalopatia hepática clinicamente evidente 
sejam avaliados quanto à presença de EHM. 
O diagnóstico de EHM, entretanto, apresenta uma série de dificuldades. A dosagem sérica da amônia não é capaz de 
diagnosticar, estadiar ou avaliar o prognóstico de um paciente com suspeita de EHM. Seu uso na prática clínica somente permite excluir o diagnóstico, uma vez que o 
valor esteja dentro dos limites da normalidade, orientando o médico a considerar diagnósticos diferenciais. 
A tomografia de crânio ou a ressonância convencional 
também apenas auxiliam para excluir outros diagnósticos, mas não diagnosticam a EHM. Algo de mais moderno, a ressonância nuclear magnética com espectroscopia de 
prótons avalia alterações metabólicas cerebrais, permitindo avaliar a presença de alterações metabólicas próprias da encefalopatia hepática, como maior concentração de 
glutamina, e excluir de forma mais acurada outras causas de alteração cognitiva. Seu alto custo e baixíssima disponibilidade, principalmente na rede pública, 
impossibilitam o uso rotineiro na prática clínica.  
Os testes neuropsicométricos tem sido preconizados como métodos de escolha para o diagnóstico da EHM. Estes testes 
são fáceis de serem aplicados por pessoas treinadas, de baixo custo e capazes de avaliar cognição, concentração, velocidade e coordenação dos pacientes. Dois exemplos 
destes testes são o PHES (psychometric hepatic encephalopathy score) e a frequência crítica de Flicker (Flicker critical frequency – CFF). O PHES consiste em uma bateria 
de cinco testes com papel e caneta que analisa não só a capacidade de o paciente entender os comandos e reproduzi-los, como também o conhecimento com números, 
formas geométricas e o alfabeto. Cada etapa é demonstrada primeiramente pelo profissional que aplica o teste e em seguida realizada pelo paciente que tem o tempo e 
seus erros contabilizados, gerando uma pontuação. O CFF requer uma ferramenta própria (HEPAtonorm Analyser®) que se assemelha a um óculos com um botão 
acessório. Através deste o paciente visualiza uma luz vermelha e é instruído a apertar o botão assim que a mesma vibrar. A luz acende inicialmente parada (60Hz) e vibra 
a medida que a frequencia diminui. Uma vez que o botão é apertado, registra-se um valor em Hz. O teste é repetido nove vezes para que uma média seja gerada e esta 
consiste no resultado do teste. 
A identificação dos pacientes com EHM é de fundamental importância na prática clínica, não apenas pela sua relevância prognóstica, mas 
também pelo fato que uma série de estudos demonstra melhora da função neurocognitiva dos pacientes submetidos a tratamento com antibióticos e dissacarídeos não 
absorvíveis.
A infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) é a causa mais frequente de cirrose em nosso meio e sua presença se associa a diversas alterações da função 
cerebral independentemente da presença da cirrose. Segundo Shaefer et al, os pacientes infectados pelo VHC apresentam maior prevalência de doenças psiquiátricas e 
distúrbios cognitivos. Independente da duração e gravidade da doença hepática, os pacientes portadores de hepatite C desenvolvem alterações comportamentais e/ou 
cognitivas mais frequentemente que os portadores de hepatite B. Este fato pode se explicar pela ação direta, replicação viral, e indireta do próprio vírus da hepatite C no 
sistema nervoso central.
Até recentemente, o tratamento da hepatite C baseava-se na utilização de regimes contendo interferon peguilado. Estes regimes apresentavam 
uma série de inconvenientes. Seu uso estava contraindicado em pacientes com hipertensão portal e/ou cirrose descompensada pelo risco de piora da doença hepática. 
Além disso, o interferon apresenta diversos de efeitos diretos sobre o sistema nervoso central com consequente piora da função neurocognitiva.
A adoção de antivirais 
de ação direta (direct acting agentes-DAA´s) permitiu o tratamento de pacientes com hepatite C em fase de cirrose complicada com hipertensão portal ou em fase 
descompensada, com elevada probabilidade de cura. Outro aspecto positivo destas drogas é a ausência de efeitos colaterais de natureza neuropsiquiátrica. Pequenas 
séries de caso mostram que a erradicação viral se associa a melhora de parâmetros bioquímicos da função hepática. Esta melhora parece ser restrita a alguns pacientes 
que obtém resposta virológica sustentada (RVS), ou seja, erradicação viral e ocorre não de forma imediata, mas sim ao longo de meses ou anos pós-tratamento. 
A RVS 
teria o benefício teórico de promover melhora na função neurocognitiva em pacientes cirróticos tratados. Entretanto, há pouca informação sobre os efeitos do 
tratamento antiviral com DAA´s sobre a função neurocognitiva dos pacientes cirróticos.  

Objetivo:
Este estudo tem por objetivo principal avaliar a presença de 
encefalopatia hepática mínima em pacientes cirróticos submetidos ao tratamento da hepatite C com antivirais de ação direta, antes e após a erradicação viral.  




ência de EHM. A EHM será diagnosticada pela presença de alterações em 2 ou mais dos componente do PHES (valores abaixo de 
duas vezes o desvio padrão da média do valor na população normal) e/ou do CFF (valores menores que 39 MHz), conforme definições utilizadas na literatura. 



Metodologia  
Estudo prospectivo com inclusão de pacientes cirróticos consecutivos tratados no ambulatório de hepatite C do serviço de Hepatologia do Hospital Federal 
de Bonsucesso. 
Para a realização do estudo, serão incluídos três grupos de pacientes, todos em acompanhamento ambulatorial no Serviço de Gastrohepatologia do 
Hospital Federal de Bonsucesso: 
Grupo 1: pacientes cirróticos por hepatite C tratados com DAA´s (n=150), 
Grupo 2: cirróticos por doença hepática gordurosa não 
alcóolica (DGHNA), pareados com o grupo 1 pela gravidade da doença hepática. 
Grupo 3: grupo controle composto por 50 pacientes saudáveis (não cirróticos). Estes 
pacientes serão pareados por idade, gênero e escolaridade com o grupo 1.   
Todos os pacientes serão avaliados com a combinação de dois testes psicométricos: PHES e 
CFF. Os pacientes cirróticos por hepatite C serão avaliados em três momentos: antes do início do tratamento, 3 a 6 meses e 12 a 18 meses após o término das 
medicações, de forma a determinar a presença da EHM e os efeitos da erradicação viral e da melhora da função hepática sobre a EHM. Os cirróticos por DGHNA terão 
duas avaliações com intervalo de um ano, de forma a avaliar o curso clínico da EHM em uma população na qual o agente etiológico não possui tratamento específico. Os 
pacientes saudáveis realizarão uma única avaliação que permitirá determinar os valores de normalidade numa população sem hepatopatia. 
    O PHES e CFF (vide 
instrumento de coleta de dados) serão aplicados conforme metodologia descrita por Romero Gomez et al. Cirrose hepática será definida de acordo com critérios clínicos, 
laboratoriais, ultrassonográficos e/ou endoscópicos.

Critérios de inclusão 
- Caso: pacientes cirróticos pelo vírus da hepatite C submetidos a terapia antiviral com as 
drogas de ação direta (Sofosbuvir + Simeprevir ± Ribavirina ou Sofosbuvir + Daclatasvir ± Ribavirina por 12 ou 24 semanas) originados do ambulatório de Hepatite C. 
- 
Controle DHGNA: pacientes cirróticos por doença gordurosa não alcoólica pareados por idade, gênero, escolaridade e função hepática (CHILD A x B/C) acompanhados no 
ambulatório de hepatologia geral. 
- Controle não cirrótico: pacientes sem hepatopatia, em acompanhamento regular por outras doenças (por exemplo: dispepsia 
funcional, doença do refluxo gastroesofágico, diverticulose) com transaminases normais (AST e ALT< 40UI/L), sem história de doença psiquiátrica ou uso regular de 
medicamentos psicoativos pareados por idade, gênero e escolaridade.

Critérios de exclusão:
- Caso cirrótico e controle DHGNA: pacientes portadores de EH atual ou 
prévia ou em uso de qualquer medicação que faça parte do arsenal terapêutico, como, por exemplo, lactulose, metronidazol, neomicina, rifaximina ou L-ornitina-L-
aspartato (Hepa-merz®) e pacientes portadores de doenças psiquiátricas e/ou em uso de medicações controladas. 
- Controle não cirrótico: presença de diabetes 
mellitus, etilismo ativo, caracterizado pelo consumo nas últimas oito semanas acima de 20g/dL para mulheres e acima de 30g/dL para homens e doença psiquiátrica e/ou 
uso de medicações controladas. 

 ão registrados e analisados com o software IBM® SPSS® versão 21 utilizando os testes estatísticos apropriados. 


Será realizada uma descrição das características clínicas e laboratoriais dos pacientes ao momento de ingresso no estudo. Variáveis quantitativas serão resumidos através 
da média, mediana, desvio padrão e valores extremos. Variáveis qualitativas serão descritos através de frequências absolutas e percentagens. A incidência de EHM será 
descrita através de frequência absoluta e percentagem. A análise principal avaliará os fatores associados ao desenvolvimento de EHM. Inicialmente será realizada uma 
análise univariada e a partir esta, selecionados os fatores a serem avaliados num modelo de regressão logística como independentemente associados à sobrevida. Em 
todos os contrastes de hipóteses se considerará como estatisticamente significativo um valor de p <0.05. Toda a análise estatística será realizado com o programa SPSS 
17.0 (Chicago, Illinois).

Resultados esperados
Espera-se com o presente estudo definir a prevalência de encefalopatia hepática mínima (EHM) em pacientes cirróticos 
por HCV em uma população brasileira e avaliar o possível efeito benéfico da erradicação viral sobre a função neurocognitiva destes indivíduos. 
De maneira a definir se 
eventuais mudanças se devem a erradicação viral e/ou melhora da fibrose hepática, os pacientes serão avaliados em dois momento no pós tratamento. Caso esta 
melhora seja precoce, poderemos inferir tratar-se a ausencia de efito viral direto, uma vez que aos 3 meses não se espera melhora da fibrose hepática. Ao contrário, 
melhoras tardias (1 ano) seriam mais facilmente atribuíveis a melhora da funçaõ hepática.
Será ainda comparada a frequencia de em pacientes com cirrose por DHGNA, 
de forma a avaliara se eventais melhoras nos testes neuropsicométricos não se deve ao efeito de aprendizado. Caso a melhora seja exclusiva do grupo curado de hepatite 
C, teremos mais um dado a corroborar com a importancia da RVS sobre a função neurocognitiva, como já demosnrado em outros domínios da função 
hepática.

 ões sobre os aspectos éticos
Este projeto está sendo submetido à aprovação do Comitê de Ética do Hospital Federal de Bonsucesso – HFB/ MS. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9414523034513077
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Cronograma:
		1º semestre 2018	2º semestre 2018	1º semestre 2019	2º semestre 2019
Avaliação pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Federal de Bonsucesso: 2º semestre 
2017
Identificação dos pacientes cirróticos por HCV candidatos a tratamento antiviral e aplicaçã

Serão aplicados termos de consentimento livre e esclarecido nos três grupos envolvidos. 

 ão dos testes faz parte da 
avaliação de rotina do paciente cirrótico e não acarretará em horas extras de trabalho à equipe assistente. Foram incluídas   2 alunas de Iniciação Científica de forma a 
participar na realização dos testes e no preenchimento de coleta de dados específico, inclusão em base de dados própria e análise dos dados.
Não haverá custo aos 
pacientes ou controles considerando que os testes serão realizados em dias de consulta e/ou exames complementares no próprio hospital onde os mesmos fazem 
acompanhamento ambulatorial.
Não haverá custo ao hospital visto que os testes exigem apenas papel, caneta e um óculos, já disponível no serviço de 
Gastrohepatologia, cuja manutenção depende exclusivamente da troca de bateria. 
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PROJETO: Fadiga e Qualidade de Vida em pacientes com Esclerose Múltipla

Cronograma:
Revisão da literatura – fevereiro 2019 a janeiro 2020;
Entrevista com os pacientes para aplicação das escalas – Fevereiro, Março e Abril 2019; 
Análise dos resultados 
iniciais para redação do primeiro trabalho – Maio, Junho 2019;
Redação e apresentação do

Descrição do Plano de Trabalho
1-	 Introdução:
A Esclerose Múltipla é uma doença autoimune, inflamatória, a qual ocorre de forma seletiva a desmielinização segmentar de vias longas do sistema 
nervoso central (SNC). A principal manifestação clínica é a disfunção motora, caracterizada por perda de força muscular em um ou mais membros, associada hiperreflexia, 
espasticidade e sinal de Babinski, em decorrência à lesão da via piramidal, principal via motora central, que percorre um longo trajeto descendente na substancia branca 
do encéfalo e medula espinhal. Outras disfunções neurológicas da EM são alterações da sensibilidade, coordenação motora, visuais, perda de controle esfincteriano, 
alterações de nervos cranianos e distúrbios mentais. O curso clinico da EM caracteriza-se na maior parte dos casos por surtos seguidos de remissão (EMRR). Outras formas 
clinicas são a progressiva primária (EMPP) e a progressiva secundária (EMPS). (Lublin et al,2014).
A forma surto-remissão (EMRR) é a mais comum, ocorre em70% a 80% 
dos casos, seguido da progressiva secundária (EMSP) que acomete em média 15% a 20% e com menor frequência, a progressiva primária (EMPP) em 10% a 15% da 
população. (PAPAIS-ALVARENGA et al, 2015). A maior prevalência da EM no mundo ocorre no hemisfério norte, sendo o Brasil considerado área de baixa prevalência para 
a EM.(WADE,2014)  Em qualquer latitude, negros correm menos risco de desenvolver a doença do que brancos e mulheres são mais acometidas do que homens. O início 
da doença ocorre habitualmente entre a segunda e a quarta décadas de vida, sendo considerada a principal causa de incapacidade neurológica em adultos jovens 
caucasianos europeus, que estão no auge da produtividade profissional, e defrontam-se com a possibilidade de uma incapacidade grave. (MSIF, 2013). Para o tratamento 
farmacológico da EM são utilizados medicamentos com a finalidade de diminuir a atividade inflamatória, e a intensidade e frequência dos surtos. Para o tratamento de 
surtos, utiliza-se a pulsoterapia.(CORREALE et al, 2014)
Estudos que avaliam a incapacidade neurológica na EM usam com frequência a escala do EDSS ( Escala de 
Incapacidade Expandida) que quantifica as disfunções neurológicas objetivas e a deambulação (KURTZKE, 1983). Esta escala não inclui a avaliação de sintomas subjetivos 
como fadiga, depressão e ansiedade, intitulados sintomas “fantasmas”. Para avaliação destes sintomas são utilizados questionários específicos.
Existem diferentes 
definições de fadiga na literatura. De aordo com Motta, Cruz e Pimenta (2005) em uma revisão sistemática, a fadiga é considerada fisiológica, quando percebida por 
indivíduos saudáveis diante de um esforço físico prolongado sendo definida como um “estado com aumento do desconforto e diminuição da eficiência resultante de um 
esforço prolongado ou excessivo”. A Fadiga aguda, é referida por atletas submetidos a treinamentos prolongados seguido de queda de rendimento. Na Educação Física é 
definida como "declínio na capacidade de gerar tensão muscular com a estimulação repetida”. Na psicologia, a fadiga é relacionada a alterações comportamentais e 
depressão e definida como um "estado de desgaste relacionado a redução da motivação". 
Na EM a fadiga foi definida por Kasatkin e Spirin (2007), como uma diminuição 
do nível de energia física e/ou mental, podendo ocorrer sob a forma de astenia (fadiga ao repouso), fatigabilidade patológica (fadiga durante a atividade física) ou fadiga 
concomitante a deterioração neurológica (fadiga observada durante surtos agudos da doença). A única característica distinta da fadiga relacionada à EM, é a sensibilidade 
ao calor.(KRUPP et al, 1988). Estudos mostram que 60-80% da população com EM apresenta sensibilidade ao calor, que leva a sintomas transitórios neurológicos, com o 
aumento da temperatura ambiente e corporal, ao estar em contato com água quente e à exposição de luz infravermelha. (GUTHRIE, et al., 1995, KOS,2008)
A fadiga é o 
sintoma subjetivo mais frequente na EM, atingindo de 50% a 80% da população com a doença, agravando as disfunções neurológicas, interferindo na qualidade de vida e 
afetando o trabalho. (HADJIMICHAEL ,et al., 2008). Parte dos pacientes descrevem a fadiga como o pior sintoma da doença. (KOS,et al.,2008). A fadiga está presente nas 
diferentes formas evolutivas e é habitualmente associada a gravidade da incapacidade, porém é também referida por pacientes sem incapacidade neurológica 
(ALVARENGA-FILHO et al.,2015). A fadiga na EM é classificada como primária, e atribuída a processos imunomediados, ou a redução da velocidade de condução pela 
desmielinização e perda axonal. A fadiga é classificada como secundária quando associada a doenças metabólicas , infecciosas, câncer, doenças psiquiátricas e uso de 
medicamentos.(KOS,2008)
Para a avalição da fadiga na EM, estão disponíveis na literatura instrumentos de análise subjetivos e métodos objetivos. O primeiro 
questionário foi desenvolvido por Krupp et al (1989), a escala de severidade de fadiga, FSS. A seguir, Fisk et al (1994) desenvolveram uma outra escala abrangendo a 
fadiga por um modelo multidimensional, MFIS avaliando os domínios físico, cognitivo e psicossocial. Ambos avaliam a fadiga de forma subjetiva. Nos anos subsequentes 
mais de 30 instrumentos foram desenvolvidos, no entanto, a FSS e a MFIS ainda são os instrumentos mais utilizados para avaliar a fadiga na EM. (HA FILHO et al.,2010). 
Recentemente foi desenvolvido o índice neurológico de fadiga neurológica (NFI-MS), um questionário de análise subjetiva da fadiga, traduzido e validado para a língua 
portuguesa e que atende aos novos critérios do modelo de medição de Rash, com boa validade externa. Contempla itens que avaliam os domínios físicos, cognitivos e 
qualidade do sono e sonolência diurna (MILLS et al., 2010, LOPES et al, 2016).
O autor do presente projeto, educador físico, vem desenvolvendo junto ao Programa de 
Pós- Graduação em Neurologia da UNIRIO desde 2007 diferentes estudos sobre fadiga na Esclerose Múltipla aplicando métodos objetivos e subjetivos para avaliação de 
fadiga em diferentes formas evolutivas da doença com resultados já publicados. (LOPES et al., 2009, HA FILHO, et al., 2010, ALVARENGA-FILHO et al., 2015). Dando 
continuidade a esta linha de pesquisa, apresenta neste projeto a proposta de  um estudo sobre fadiga longitudinal na EM, aplicando a versão brasileira da mais recente 
escala subjetiva de fadiga, a NFI-MS comparando com a escala mais difundida, a FSS. O acompanhamento desses pacientes irá gerar novos dados sobre o perfil da fadiga, 
permitindo o direcionamento de novos estudos sobre tratamento não medicamentoso da fadiga, onde programas de exercícios físicos já demonstraram eficácia na 
redução do sintoma como também na modificação do perfil de citocinas inflamatórias. (ALVARENGA-FILHO et al, 2016; ALVARENGA-FILHO et al, 2017)

2-
	Objetivos:
        Avaliar a influência do calor na fadiga em pacientes com esclerose múltipla na forma remitente recorrente. 
     Objetivo secundário: 
    Analisar a 
frequência de fadiga nos meses de janeiro a março (verão) 
    Verificar a influência da temperatura na frequência da fadiga;
    Comparar duas escalas distintas de 
fadiga;
    Avaliar a frequência de depressão e correlacionar com fadiga;
    Verificar a Qualidade de Vida da amostra e correlacionar com fadiga.
    
3-

Metodologia:
Desenho de estudo – Estudo descritivo e analítico transversal;  
Ética -  O estudo foi aprovado pelo  Comitê de ética da pesquisa do HUGG;
Seleção de 
pacientes - No serviço de neurologia do Hospital Universitário Gaffree e Guinle ( HUGG), serão selecionados 30 pacientes com diagnóstico de EM. Todos serão convidados 
a participar do estudo para o qual deverão assinar o termo de consentimento livre e informado. 
Coleta de dados - Serão selecionados dados demográficos (sexo, idade, 
raça) antecedentes (fumo, doenças prévias, em especial cardíaca e pulmonar), dados clínicos sobre a EM (idade de inicio, tempo de doença, forma clinica, uso de 
medicamentos); resultados de exames laboratoriais gerais (hemograma, glicemia).
 Critérios de inclusão - Idade entre 18 e 60 anos, índice de incapacidade EDSS – O a 4 
(sem alteração da marcha); pacientes com ou sem neurite óptica; pacientes fora de surto há no mínimo 2 meses; pacientes sem pulsoterapia no mínimo 30 dias. 


Critérios de exclusão - Pacientes com doenças cardíacas, doenças psiquiátricas (moderada a grave, em tratamento vigente), asmáticos e fumantes.
Visita do estudo – 
Será realizada uma visita ao HUGG que constará da avaliação neurológica feita pela equipe de neurologistas do hospital e aplicação dos critérios de inclusão, assim como a 
anamnese. A partir dos dados coletados e da aplicação dos critérios, os pacientes selecionados serão convidados (perante assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido) para a segunda visita que consistirá na aplicação de duas escalas de avaliação da fadiga subjetiva (FSS e NFIS-MS), questionário de qualidade de vida (SF 36) 
(WARE, et al, 2005), Inventário de Depressão de Beck (BECK et al, 1996),. A primeira entrevista do estudo será realizada entre fevereiro e abril (verão) 2019.
Análise 
estatística- Os dados coletados serão analisados pelo programa SSPS. Diferenças entre os resultados obtidos nas escalas entre os dois períodos aplicados serão analisadas 
pelo teste t de student, sendo considerado o valor do p estatisticamente significativo quando for < que 0.05.   A correlação entre escalas (FSS e NFIS-MS SF-36, Beck) será 
feita pelo teste de Spearman.


Indicação das etapas do plano de trabalho e resultados esperados:
A fase de coleta de dados com a aplicação das escalas de fadiga, 
depressão e qualidade de vida será realizada nos meses de verão em pacientes com esclerose múltipla, trará a oportunidade de verificar a influência do calor neste 
sintoma. 
Estudos prévios vem demonstrando uma forte correlação entre altas temperaturas ambientes e maiores escores nas escalas de fadiga. 
Pela primeira vez em 
um estudo no Brasil será aplicada a escala de fadiga de Mills e colaboradores, já traduzida e validada para a língua portuguesa, e com estes resultados faremos a 
comparação com a escala tradicionalmente aplicada em pacientes com EM, a FSS.
 Avaliaremos também a influência da fadiga e da depressão na qualidade de vida 
mensurada pela escala genérica SF-36 na amostra.

4-	Viabilidade:

Tratando-se de um estudo epidemiológico, com a aplicação de questionários disponíveis na 
literatura em pacientes ambulatoriais registrados no Serviço de Neurologia de um hospital público (HUGG), onde o estudo foi aprovado pelo comitê de ética na pesquisa 
desta instituição, os recursos para este estudo já estão disponíveis nesta instituição. Gastos adicionais ficarão a cargo do pesquisador. 


Lattes: http://lattes.cnpq.br/5713246975916850
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PROJETO: Quantificação e distribuição de mediadores inflamatórios no líquen plano oral e na lesão liquenoide oral

Cronograma:
Etapa 1
Revisão de literatura
De 2/2019 a 12/2019
Revisão dos artigos científicos e livros-texto pertinentes à execução do trabalho

Etapa 2
Revisão microscópica
De 
2/2019 a 3/2019
Avaliação dos critérios histopatológicos das lâminas dos casos selecionado

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
O líquen plano é considerado uma doença crônica de caráter inflamatório que afeta múltiplos sítios. Afeta a pele, escalpo e unhas, assim como as 
membranas mucosas, como a cavidade oral, genitália, esôfago e conjuntiva1. 
A etiologia do líquen plano ainda permanece desconhecida. Sabe-se que seu aparecimento 
se dá por uma ativação no sistema imunológico; provavelmente um antígeno ainda não conhecido tem ação sobre os queratinócitos da camada basal fazendo com que 
eles sejam alvos da resposta imune celular2. A célula principal que participa dessa condição é o linfócito T. Células TCD4+ e TCD8+ produzem citocinas, que levam a uma 
resposta inflamatória crônica, caracterizada por uma banda subepitelial de infiltrado inflamatório e apoptose de queratinócitos3,4. Ainda nesse contexto, Gueiros et al.5 
relataram que as células T CD8+ citotóxicas estavam mais presentes adjacentes aos queratinócitos da camada basal e no interior do epitélio, enquanto que as células 
TCD4+ se mostraram mais presentes na lâmina própria. Este mecanismo de interação entre as células TCD4+ e TCD8+ é capaz de gerar a promoção de um perfil de 
citocinas alterado4. 
O líquen plano oral (LPO) afeta 1-4% da população mundial, especialmente mulheres de meia-idade6. A apresentação clínica do líquen plano oral é 
variável, iniciando como pápulas ou placas confluentes que geram a tão conhecida lesão reticular do líquen ou as estrias de Wickham7. São conhecidos seis tipos clínicos 
de líquen plano oral, incluindo: lesão em pápula, reticular, em placa, eritematosa, bolhosa e ulcerativa. As três últimas apresentações clínicas costumam gerar algum tipo 
de sintoma ao paciente8. O líquen plano reticular é menos evidente no dorso da língua9. As lesões de LPO se apresentam usualmente de maneira bilateral na mucosa 
jugal e simétricas, podendo também acometer a língua, gengivas, lábios, assoalho de boca e palato10. Importante ressaltar que as formas clínicas do líquen plano podem 
aparecer de maneira concomitante11.
Como mencionado anteriormente, o líquen plano pode afetar as gengivas, em toda a sua espessura, apresentando-se como áreas 
eritematosas e por vezes finas estrias adjacentes ou circundando essas áreas, numa condição denominada “gengivite descamativa”11. Além disso, as lesões de líquen 
plano podem estar associadas a depósitos de melanina na cavidade oral, uma condição conhecida como melanose pós-inflamatória11. Assim como na pele, o fenômeno 
de Koebner, definido por “um trauma numa região de pele sã, pode desencadear nesta, o surgimento de lesões do mesmo tipo das encontradas em outro local do corpo”, 
também pode ocorrer na cavidade oral, como sugerido por Eisen12. O trauma mecânico de procedimentos dentários, o uso de tabaco, trauma por hábitos de morder os 
lábios ou bochechas, podem exacerbar o líquen plano. 
No que diz respeito ao tratamento da lesão, o uso de esteroides tópicos tem sido corriqueiro, com a finalidade de 
diminuir os sintomas e proporcionar ao paciente uma grande melhora clínica e em sua qualidade de vida. Mesmo assim, o líquen plano tem como uma de suas 
características a apresentação de lesões persistentes e que, por vezes, necessitam de tratamento sistêmico ou outros tipos de tratamento, como antioxidantes, terapia 
fotodinâmica e laserterapia13,14,15.
Existem lesões que são muito semelhantes às lesões de LPO, entretanto, não apresentam os aspectos clínicos e/ou histopatológicos 
conclusivos para o LPO. Essas lesões são chamadas de lesões liquenoides orais (LLO). As LLO podem ser divididas ou classificadas em quatro tipos diferentes, entre eles: as 
lesões provocadas por restaurações de amálgama, associadas topo-geograficamente ao contato com essas restaurações; as lesões induzidas por medicamentos; as lesões 
liquenoides na doença do enxerto contra hospedeiro e as lesões que têm aspecto de LPO, mas que não têm todos os critérios clínicos para ser classificada como tal, como 
por exemplo, se as lesões tem padrão erosivo ou em placa mas não têm o padrão clássico estriado em algum local da cavidade oral16. Em relação aos aspectos clínicos 
das LLO, sabe-se que elas podem ser indistinguíveis das lesões de LPO, por esse motivo é importante estar atento ao local de acometimento dessas lesões, visto que 
muitas vezes as LLO estão em locais incomuns para envolvimento de LPO16. Dessa maneira, cabe ressaltar que o diagnóstico de ambas condições só pode ser dado 
mediante aspectos clínicos e histopatológicos. Além disso, é importante lembrar que um dos principais diagnósticos diferenciais dessas condições é a leucoplasia e até 
mesmo o carcinoma de células escamosas, devendo, portanto, a biópsia ser mandatória para diagnóstico final. 
Com relação ao exame histopatológico das LLO, van der 
Waal16 propôs que o infiltrado inflamatório nessas lesões apresenta-se mais misto, ao contrário do infiltrado tipicamente linfocítico do LPO, além de também apresentar-
se mais difuso e profundo comparado também ao infiltrado em faixa do LPO17.
Ainda em relação à patogênese da doença, acredita-se que o líquen plano pode ser 
classificado como uma reação imune que possui a participação ativa de linfócitos CD4+ e CD8+ e mediada por células Th (helper) 111. Em face ao perfil celular da doença, 
visto que a resposta imune mediada por células Th1 provavelmente é regulada por citocinas e seus receptores, nota-se a importância de abordar sobre esses mediadores 
inflamatórios. As citocinas representam um diverso grupo de proteínas solúveis que tem como função a regulação humoral além de também atuarem na modulação das 
funções e atividades celulares e teciduais através de receptores específicos na superfície das células-alvo, tanto nas atividades fisiológicas como patológicas. Além disso, as 
citocinas demonstram uma função essencial da resposta imune, no que tange à determinação da sua duração, natureza e provavelmente aparecimento. Esses 
mediadores inflamatórios têm sido alvo de estudo, especialmente com ênfase na elucidação da patogênese de doenças imunológicas, tais como o LPO18. 
Com relação à 
expressão e função das citocinas, estudos sugerem ainda que as células de Langerhans ou os queratinócitos no LPO podem apresentar um ou mais antígenos associados 
ao complexo principal de histocompatibilidade de classe II (MHCII) a células T helper CD4+ promovendo a secreção de citocinas, como IL 2 e IFN-γ, o que por sua vez ativa 
as células citotóxicas T CD8+ a estimularem a apoptose de queratinócitos via TNF-α4. A IL 6 tem seu papel importante na participação do LPO, visto que atua como uma 
citocina pró-inflamatória, produzida por várias células ativadas, incluindo monócitos, macrófagos, células endoteliais, fibroblastos, queratinócitos e linfócitos T e B19. 
Além disso, já foram reportadas altas concentrações de IL 6 na saliva e no sangue de pacientes com líquen plano19,20. Concentrações séricas e salivares de IL 6 foram 
sugeridas como sendo particularmente úteis na monitoração da atividade da doença e na resposta terapêutica, com a redução significativa dos sintomas no pós-
tratamento dos pacientes21,22 .
Espera-se avaliar o perfil imunohistoquímico da presença de mediadores inflamatórios no LPO e LLO buscando uma descrição detalhada 
da localização dessas citocinas e auxiliar na compreensão da histogênese da doença.


OBJETIVOS 

1- Identificar os pacientes diagnosticados com LPO e LLO atendidos 
durante o período de 2007 a 2017, nos ambulatórios de Estomatologia da Universidade Estácio de Sá;
2- Fazer a revisão das fichas clínicas dos pacientes;
3- Fazer a 
revisão das lâminas histológicas dos pacientes;
4- Separar os blocos de parafina correspondentes aos casos para realização de cortes silanizados para 
imunohistoquímica;
5- Realizar estudo da expressão de mediadores inflamatórios IL 1-β, IL 2, IL 4, IL 6, IL 17 e IFN-γ por meio da imunohistoquímica no Laboratório de 
imunohistoquímica do Programa de pós-graduação em Odontologia da Universidade Estácio de Sá;
6- Estabelecer uma possível correlação entre os resultados 
obtidos.


METODOLOGIA

1- Seleção da amostra
	Para o grupo controle serão selecionados 10 materiais de pacientes não portadores de LPO e LLO nem outras 
doenças imunológicas/inflamatórias orais e sistêmicas, pareados por sexo e idade, oriundos do ambulatório de Estomatologia da Universidade Estácio de Sá.  
Para o 
grupo de estudo serão selecionados 15 materiais de pacientes portadores de LPO e 15 materiais de pacientes portadores de LLO diagnosticados no ambulatório de 
estomatologia da Universidade Estácio de Sá.

2- Critérios de exclusão 
Pacientes com diagnóstico inconclusivo, com falta de material para processamento e com falta 
de informação clínica para o diagnóstico.   

3- Anamnese
Serão avaliadas nas fichas de anamnese: idade, gênero, cor de pele, história médica e hábitos deletérios.  

4- 
Etapa laboratorial
	A etapa laboratorial para revisão das lâminas histológicas e para realização das reações imunohistoquímicas será feita no Laboratório de 
imunohistoquímica do Programa de pós-graduação em Odontologia da Universidade Estácio de Sá em parceria com o professor Dr. Fábio Ramôa Pires.

5- 
Processamento histológico e imunohistoquímico
Será feito um corte histológico dos blocos de parafina de amostras previamente coletadas dos pacientes selecionados 
para o estudo. Este corte será corado pela coloração de rotina em hematoxilina e eosina (HE) e será revisada a classificação de LPO e LLO para cada um dos casos a partir 
da classificação proposta por van der Waal (2009). Serão também feitos oito cortes histológicos para realização da técnica imunohistoquímica para os seguintes 
mediadores inflamatórios: IL 1-β, IL 2, IL 4, IL 6, IL 17 e IFN-γ. As reações serão realizadas de acordo com a técnica padronizada no Laboratório de imunohistoquímica do 
Programa de pós-graduação em Odontologia da Universidade Estácio de Sá e seguindo as recomendações dos fabricantes dos anticorpos a serem utilizados, incluindo 
controles positivos e negativos para todas as reações. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
	Serão realizados os testes de Mann-Whitney para a comparação entre os grupos de 
pacientes, o teste t de Student para os resultados da morfometria e o teste de Kruskal-Wallis para as análises de área ocupada na imunohistoquímica.

RESULTADOS 
ESPERADOS
Espera-se encontrar um padrão de distribuição das citocinas no epitélio e subjacente à lâmina própria, peculiar aos pacientes de LPO, de LLO e no grupo 
controle.

VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
O laboratório do programa de pós-graduação em Odontologia da Universidade Estácio de Sá já possui os anticorpos 
que serão utilizados na pesquisa, não necessitando nenhum custo adicional à realização do projeto. 
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
Os miomas uterinos (MU), também conhecidos como leiomiomas uterinos ou tumores fibróides, são neoplasias benignas monoclonais de evolução lenta que 
se desenvolvem em diversas localizações do útero. Constituem o tipo mais comum de neoplasia do sistema reprodutor feminino e, apesar de praticamente não estarem 
associados à mortalidade, têm impacto significativo na morbidade ginecológica (Parker, 2007). Como consequência são considerados a principal causa de histerectomia 
em países como Estados Unidos (Farquhar e Steiner, 2002), Austrália (Vollenhoven, 1998), Itália (Marino, 2004) e Brasil (Araújo e Aquino, 2003). 
Tradicionalmente, os 
fatores de risco são relacionados à desregulação de hormônios ovarianos, sendo encontradas associações diretas com terapia de reposição hormonal (Reed, 2004), 
menarca precoce (Faerstein, Szklo e Rosenshein, 2001), obesidade (Boclin, et al, 2015), uso de contraceptivo oral (Chiaffarino, 1999) e aumento da paridade (Marshall, 
1998). Porém, sob outra vertente – e um dos focos de interesse central do presente projeto -, alguns estudos epidemiológicos nos EUA indicam que mulheres negras são 
mais acometidas por MU do que as de outros grupos étnico-raciais. Naquele país, foi observada entre negras maior ocorrência em todas as idades, assim como maior 
número, sintomas mais severos, idades mais jovens ao diagnóstico e maiores taxas de histerectomia (Baird, 2003). Entretanto, as causas da desigualdade racial na 
ocorrência dos MU permanecem desconhecidas e possíveis interpretações são limitadas na literatura. Prevalências diferenciadas de outros fatores de risco conhecidos 
para MU entre os grupos étnico-raciais não parecem explicar satisfatoriamente as desigualdades encontradas. Marshall et al (1998) encontraram risco relativo de MU de 
3,25 (IC 95% 2,71-3,88) e de histerectomia de 1,82 (IC 95% 1,17-2,82) entre negras após ajuste por variáveis como idade, índice de massa corporal, tempo desde a ultima 
gestação, história de infertilidade, consumo de álcool, tabagismo, atividade física de lazer, idade da menarca, idade na primeira gestação, uso de contraceptivo oral e 
situação conjugal. Faerstein, Szklo e Rosenshein (2001) relataram entre mulheres negras chances nove vezes maiores de presença de MU (OR: 9,4; IC 95%: 5,7–15,7), após 
ajuste para idade da menarca, uso de contraceptivo oral, tabagismo, peso corporal, hipertensão arterial, diabetes mellitus e história de doença inflamatória pélvica. 
No 
Brasil, são poucos os estudos sobre fatores de risco para os MU. As evidências apontam para os mesmos gradientes étnico-raciais observados nos EUA. Análises de 
prevalência em população feminina participante do estudo longitudinal Pró-Saúde (realizados pela proponente do projeto) destacaram prevalências de 18,1% entre 
mulheres brancas, 22,1% entre pardas e 32,1% em pretas; comparadas às brancas, pardas e pretas apresentaram, respectivamente, prevalências ajustadas por posição 
socioeconômica e acesso a serviços de saúde de 1,2 (IC 95%: 0,9 – 1,6) e 1,7 (IC 95%: 1,3 – 2,2) vezes maior de MU (Boclin, 2014). 
Este projeto pretende investigar a 
incidência dos MU entre mulheres brasileiras participantes do estudo longitudinal Pró-Saúde (EPS), suas desigualdades étnico-raciais, assim como inter-relações com 
aspectos socioeconômicos, de comportamentos em saúde e experiência de discriminação entre os anos de 1999 e 2012/13.
Objetivo geral 
Pretende-se investigar a 
incidência dos MU entre mulheres brasileiras participantes do EPS, suas desigualdades étnico-raciais, assim como inter-relações com aspectos socioeconômicos, de 
comportamentos em saúde e experiência de discriminação entre os anos de 1999 e 2012/13.
Objetivos específicos
1)	Estimar a incidência de diagnóstico médico auto-
relatado de mioma uterino em 13 anos de acompanhamento da população do EPS;
2)	Investigar associações entre cor/raça e a incidência de diagnóstico médico auto-
relatado de mioma uterino;
3)	Investigar modificações de efeito nas associações entre cor/raça e a incidência de diagnóstico médico auto-relatado de mioma uterino de 
acordo com a posição sócio-econômica atual e ao longo da vida, de comportamentos em saúde e segundo relato de experiência de discriminação;
Metodologia
As 
análises necessárias à consecução dos objetivos deste projeto serão baseadas em dados já coletados no período 1999-2012/13 em quatro fases de trabalho de campo do 
EPS, uma investigação longitudinal de funcionários públicos de campi universitários no Rio de Janeiro, com foco temático central em determinantes sociais da saúde e de 
comportamentos de saúde (Faerstein, 2005).  
Desenho e características da população de estudo
O EPS constitui uma investigação epidemiológica longitudinal de 
funcionários técnico-administrativos de universidade pública no RJ. Foram realizadas 4 fases de coleta de dados nos anos de 1999, 2001, 2006 e 2012/13, com foco na 
investigação do papel de marcadores de posição social (condições sócio-econômicas de origem e destino, gênero, raça/etnia) e de outras dimensões da vida social (entre 
outras, eventos de vida, mobilidade geográfica e social, experiência de discriminação, estresse no trabalho, padrões de rede e apoio social) em diversos domínios da 
qualidade de vida, da morbidade (por exemplo, aspectos da saúde da mulher, obesidade, hipertensão, acidentes, transtornos mentais comuns) e de comportamentos 
relacionados à saúde (de atividade física, padrões de dieta e tabagismo, à utilização de procedimentos, serviços e medicamentos) (Faerstein et al, 2005).  Para as análises 
realizadas neste projeto serão elegíveis 799 mulheres em idade fértil e com o útero intacto, após a exclusão da população diagnosticadas com MU anteriormente ao início 
do acompanhamento em 1999. 
Coleta de dados e variáveis de estudo 
Questionários autopreenchíveis foram aplicados no local de trabalho por pesquisadores de 
campo treinados com o auxílio de supervisores. Métodos para melhorar a qualidade das informações, como estudos pilotos, validação de escalas e testes de 
confiabilidade teste-reteste foram realizados.
- Desfecho
As informações sobre o diagnóstico médico de MU foram fornecidas pelas participantes em 1999 e novamente 
em 2012/13 por meio de resposta à questão: “Alguma vez um médico lhe informou que você tinha mioma uterino, um tumor benigno no útero”? A confiabilidade teste-
reteste das respostas foi avaliada em amostra estratificada (idade e escolaridade) de 98 mulheres não elegíveis para o EPS (funcionárias não efetivas da mesma 
universidade), com intervalo de duas semanas, e foi considerada excelente (kappa = 0,94 – IC 95%: 0,86; 1,00). Também foram referidas pelas participantes informações 
sobre a idade ao diagnóstico dos MU, sintomas prévios e realização de histerectomia em decorrência dos MU. 
-Variáveis de exposição:
Cor/raça: também em 1999 
foram coletadas informações sobre a cor/raça das participantes por meio de questão com resposta aberta (“Em sua opinião, qual é a sua cor ou raça”?). Foram 
registrados 41 termos distintos para a identificação da cor/raça dos participantes (incluindo homens). Esses termos foram categorizados em: branca, parda (exemplo: 
parda, morena, mulata, mestiça, cabocla), preta (exemplo: negra, preta, africana, escura) e amarela. 
-Outras variáveis analisadas serão: (a) posição sócio econômica ao 
longo da vida e mobilidade social contruídas com base nas informações de escolaridade da participante, dos pais e da renda per capta familiar atual; (b) variáveis 
associadas à vida reprodutiva como idade da menarca, número de filhos e utilização de contraceptivo oral; (c) marcadores de acesso e utilização de serviços de saúde 
como realização de teste Papanicolaou e de exame de mama e utilização de plano de saúde; (d) variáveis de estilo de vida como prática de atividades físicas, consumo de 
álcool e tabagismo; (e) composição corporal ao longo da vida  (peso atual, ganho de peso ao longo da vida, ganho de peso ao longo dos 13 anos de acompanhamento); (f) 
história de discriminação em relação aos domínios  de trabalho, moradia, locais públicos, escola, situações com a polícia. 
Analises de dados
Serão estimadas incidências 
dos MU, com respectivos intervalos de confiança de 95%(IC95%), bem como Razões de Hazards (RH) com IC95% por meio de modelos de regressão de Cox multivariadas. 
As análises serão conduzidas por meio da utilização do software estatístico R.
Aspectos éticos
O presente projeto utilizará dados coletados pelo EPS já aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Registro CAAE 0041.0.259.000-11). Foram esclarecidos o 
caráter voluntário da participação e a natureza confidencial das informações às funcionárias. Todas as participantes assinaram termo de consentimento livre e 
esclarecido.
Resultados esperados
Pretende-se contribuir para o avanço do conhecimento epidemiológico sobre as relações entre cor/raça, posição sócio-econômica 
atual e ao longo da vida, comportamento em saúde e história de discriminação na história auto-relatada de diagnóstico médico de mioma uterino e na realização de 
histerectomia entre mulheres participante de coorte em idade laboral em área metropolitana brasileira. 
Viabilidade técnica e econômica
Como os dados já foram 
coletados, as despesas do projeto serão baixas, dispensando auxílio financeiro para a execução da pesquisa. A viabilidade técnica está garantida pela parceria da 
pesquisadora com o grupo de pesquisa Pró-Saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
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PROJETO: O ÍNDICE DE ESFORÇO  INSPIRATÓRIO CRONOMETRADO PODE SER UTILIZADO PARA INDICAR UMA EXTUBAÇÃO DE SUCESSO?

Descrição do Plano de Trabalho
1.OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GERAL
Avaliar o desempenho do parâmetro índice de esforço inspiratório cronometrado - TIE como um indicador de desmame, em 
comparação com o teste de respiração espontânea (TRE).

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) Comparar o tempo de internação na UTI entre os pacientes que utilizaram o 
índice TIE ou TRE.
b). Avaliar o percentual de necessidade de traqueostomia entre os pacientes que utilizaram o método TIE quando comparado com método TRE.
c) 
Comparar a mortalidade na UTI e hospitalar entre os pacientes que utilizaram o método TIE ou TRE.

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE ASPECTOS ÉTICOS
Estudo aprovado 
pelo Comitê de Ética em pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF), sob o número CAAE: 61225216.3.0000.5243 (anexo), Submetido 
em: 10/10/2016 e aprovado em 13/02/17 sob o parecer nº: 1.917.979, pela coordenadora Rosangela Arrabal Thomaz, tendo como Instituição Proponente: Programa de 
Pós Graduação em Ciências Médicas.

3. BENEFÍCIOS ESPERADOS
De acordo com nossa hipótese de trabalho, espera-se que haja um melhor desempenho dos pacientes 
submetidos ao índice TIE em relação ao grupo TRE. De acordo com nossa hipótese, o desempenho do TIE será superior ao método tradicional.

4. INFRAESTRUTURA 
DISPONÍVEL PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO
a)	Financiamento: O presente projeto não envolve fonte extra de recursos, uma vez que os locais onde o mesmo será 
realizado já dispõem de equipamentos e material para a sua realização. Os exames serão todos custeados pelos hospitais onde os pacientes estão 
internados.
b)	Desconfortos e Riscos: Na presente pesquisa a queda dos níveis de oxigênio no sangue, aumento dos batimentos do coração e aumento da respiração são 
os possíveis desconfortos e risco eminentes ao paciente, durante a medida do índice TIE. Seguindo o que já é rotineiramente realizado, os participantes serão 
continuamente monitorizados para reduzir eventuais riscos associados aos procedimentos, e caso persista os desconfortos e riscos, o procedimento será suspenso para 
evitar e/ou reduzir efeitos e condições adversas que possam causar dano. Retornando o paciente a condição anterior ao teste. Todo o tratamento medicamentoso 
utilizado regularmente pelos pacientes será mantido.

5. INTRODUÇÃO
Desmame é o processo de transição da ventilação mecânica (VM) para a respiração espontânea 
em pacientes que permaneceram em VM por tempo superior a 24 horas. 
De acordo com o atual Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica, elaborado pela Associação 
Medica Intensiva Brasileira (AMIB 2013), o prosseguimento do desmame é considerado quando o paciente tem sucesso no TRE, ainda conectado ao ventilador. Sendo o 
desmame considerado um sucesso quando o paciente tem a prótese endolaríngea retirada (extubação) após passar no TRE não sendo reintubado nas próximas 48 horas. 


O teste de respiração espontânea (método de interrupção da ventilação mecânica) é a técnica mais simples, estando entre as mais eficazes para o desmame. É realizado 
permitindo-se que o paciente ventile espontaneamente através do tubo endotraqueal, conectado a uma peça em forma de “T”, com uma fonte enriquecida de oxigênio, 
ou recebendo pressão positiva contínua em vias aéreas (CPAP), ou com ventilação com pressão de suporte (PSV).
Geralmente, 70% dos pacientes intubados tem 
desmame da VM bem-sucedido, ressaltando que o desmame consome mais de 40% do tempo total da ventilação mecânica. O fato mais alarmante é que 13% dos 
pacientes que permanecem em ventilação mecânica por mais de 21 dias, caracterizando ventilação prolongada, são comumente transferidos para unidades 
especializadas em desmame ventilatório correspondendo a cerca de 37% do custo total na UTI.
Estes protocolos utilizam diversas ferramentas, como os índices de 
previsores, para analisar as condições clínicas e funcionais, além de se proporem a acelerar a interrupção do suporte ventilatório dos pacientes candidatos ao desmame. 
Os índices preditivos têm um importante papel na decisão de iniciar o processo de desmame, que não deve ser definido somente pela impressão clínica e pelo teste de 
respiração espontânea (TRE). A integração dessas ferramentas pode proporcionar um prognóstico mais preciso e uma qualidade assistencial mais adequada.
Os índices 
previsores de desmame são utilizados, mundialmente, na prática clínica das unidades de terapia intensiva, ainda que determinados índices citados na literatura não 
apresentem boa acuráci. Índices foram incorporados à rotina da maioria das unidades como, por exemplo, a pressão inspiratória máxima (PImáx), recomendada pelo 6º 
consenso da American Thoracic Society and European Respiratory Society (ATS/ERS).
A PImáx foi o primeiro índice respiratório descrito na literatura como previsor de 
desmame ventilatório e é frequentemente utilizado por médicos e fisioterapeutas, tanto em condições ambulatoriais quanto em unidades hospitalares.
Uma dificuldade 
intrínseca do uso de um vacuômetro analógico é a necessidade de se acompanhar o tempo de realização do teste. Dificilmente, um só observador teria capacidade de 
avaliar cada incursão inspiratória e, ao mesmo tempo, monitorar a duração do procedimento.
Provavelmente devido a um período curto de observação, ao emprego de 
um vacuômetro analógico sem válvula unidirecional e à falta de padronização na medida da PImáx, seu desempenho como previsor de desmame não foi adequado na 
maioria dos estudos. Assim, os valores de PImáx medidos em pacientes críticos são usualmente subestimados e apresentam baixa reprodutibilidade.
Em uma recente 
publicação, que avaliou os valores da PImáx sob válvula unidirecional por um período de 60 segundos empregando um vacuômetro digital, o valor máximo ao longo do 
período de observação ocorreu, com maior frequência entre 40 e 60 segundos. O dado sugere que o tempo de observação é um fator determinante da mensuração da 
PImáx, permitindo concluir que, nessas circunstâncias, é necessário um maior tempo de oclusão inspiratória para que o pico máximo de esforço seja atingido.
Entretanto, 
estudos mais recentes, com um novo olhar sobre esse parâmetro, têm encontrado melhor desempenho quando o tempo necessário para o alcance da PImáx é levado em 
conta. Esse novo parâmetro, o índice de esforço inspiratório cronometrado, ou índice TIE (do inglês, timed inspiratory effort) que combina a mensuração da força 
muscular inspiratória com o tempo necessário que ela seja alcançada, em um período não superior a 60 segundos, apresenta-se como uma ferramenta de avaliação 
neuromuscular mais acurada.
O índice TIE registra a pressão inspiratória máxima com o método de válvula unidirecional PImáx, empregando um vacuômetro digital. 
Medições digitais são armazenadas, permitindo fácil acesso aos valores dos parâmetros sempre que necessário.
O índice TIE apresentou melhor acurácia do que os 
demais índices citados na literatura podendo apontar o momento mais apropriado para o desmame e, também, demonstrar rapidamente a fraqueza muscular 
respiratória, principalmente, em pacientes com longo tempo de ventilação mecânica com doenças neurológicas e neuromusculares.
A identificação de formas confiáveis 
de avaliação da força muscular respiratória pode contribuir para o melhor acompanhamento do processo de desmame da ventilação mecânica, bem como o 
estabelecimento de estratégias de tratamento. Assim, acreditamos que, com o método TIE, poderemos acompanhar o processo de desmame dos pacientes em ventilação 
mecânica, acelerando o processo de retirada da via aérea artificial, reduzindo o tempo de internação na UTI e as complicações associadas à ventilação mecânica e a 
morbimortalidade. 

6. MÉTODO
Desenho do estudo
Este estudo é caracterizado como ensaio clínico controlado e randomizado de uma coorte de pacientes ventilados 
mecanicamente, admitidos na UTI do Hospital e Clínica São Gonçalo (HCSG), localizado na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Os pacientes ou seus 
responsáveis serão esclarecidos acerca do presente estudo objetivando a obtenção do consentimento por escrito para inclusão na pesquisa empregando o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, que se encontra no final deste 
projeto (Apêndice).

6.1. Critérios de Inclusão 
Serão incluídos os pacientes maiores de 18 anos, sob ventilação mecânica, que permaneceram por tempo superior a 24 
horas de assistência ventilatória invasiva e que se encontrem aptos para iniciar o processo de desmame da ventilação mecânica.

6.2. Critérios de Exclusão
Pacientes 
traqueostomizados, neurológicos crônicos e sem cognição, com sorologia positiva para HIV, com outros riscos biológicos, ou com estado de imunossupressão 
crônica.
Variáveis a serem medidas

7. PROCEDIMENTOS
Os pacientes serão randomizados através do local de internação e diagnóstico de internação na UTI, sendo 
denominado grupo intervenção (GI) os pacientes que além do tratamento clínico convencional, utilizarão o dispositivo denominado MVD 300 para efetuar a medida do 
índice TIE que guiará a decisão do desmame ventilatório. Os pacientes do grupo controle (GC) seguirão somente o tratamento clínico convencional, utilizando o protocolo 
de desmame ventilatório padrão com o teste de respiração espontânea (TRE) de 30 minutos.

7.1. Teste de Respiração Espontânea (TRE)
No teste de respiração 
espontânea (TRE), o paciente deve ser colocado em Tubo em T ou ventilação com pressão de suporte (PSV) de 5-7 cmH2O durante 30 a 120 minutos. Durante o TRE o 
paciente deve ser monitorizado para sinais de insucesso (frequência respiratória >35 rpm; saturação arterial de O2 <90%; frequência cardíaca >140 bpm; pressão arterial 
sistólica >180 mmHg ou <90 mmHg; e sinais e sintomas de agitação, sudorese, alteração do nível de consciência). Caso os pacientes apresentem algum sinal de 
intolerância, o teste será suspenso e haverá o retorno às condições ventilatórias prévias (ESTABAN et al.; 1997; HABERTHUR et al., 2002).
É considerado sucesso no TRE 
pacientes que mantiverem padrão respiratório, troca gasosa, estabilidade hemodinâmica e conforto adequados durante 30 a 120 minutos (ESTABAN et al.; 1997; 
HABERTHUR et al., 2002).
Aqueles pacientes que não apresentarem sinais de intolerância deverão ser avaliados quanto à extubação e monitorados pelo período de 48 h, 
na UTI. Se, após este período, permanecerem com autonomia ventilatória, o processo estará concluído, com sucesso. Em caso contrário, serão considerados como 
insucesso (MARINI, 1992; BRONW, 1994, ESTEBAN et al., 1998)

7.2. Índice de Esforço Inspiratório Cronometrado (TIE)
Todos os participantes do estudo estarão sob 
vigilância continua através do monitor multiparâmetro, que registra o sinal do eletrocardiograma (ECG), da frequência cardíaca (FC), da saturação de oxigênio periférica 
(SpO2) e da pressão arterial sistêmica (PAS).  A qualquer sinal de instabilidade o exame deverá ser interrompido e o paciente retornará para VM.
Para medição da 
pressão inspiratória máxima (PImáx) e do índice TIE, será utilizado o manovacuômetro digital MagnaTIE (Magnamed, São Paul, Brasil), com escala de 300 cmH2O e 
incremento de 1 cmH2O e intervalo de tempo de 100 ms para cada aferição pressórica.
O método utilizado será o de oclusão da via aérea com o com válvula 
unidirecional, e os pacientes serão posicionados em decúbito dorsal, com a cabeceira elevada entre 45°, o balonete do tubo orotraqueal será insuflado para evitar escape 
durante a mensuração. Após aspiração traqueal, os pacientes permanecerão conectados ao ventilador mecânico para repouso durante dois minutos com fração inspirada 
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de oxigênio (FiO2) a 100% e pressão de suporte de 5 cmH2O e pressão positiva expiratória final (PEEP) de 5 cmH2O.
Após a hiperoxigenação, será realizada a desconexão 
do ventilador mecânico e, após 10 segundos de respiração espontânea, o conector do vacuômetro digital será acoplado manualmente, ao final de uma expiração normal 
(ao nível da capacidade residual funcional - CRF), ao tubo endotraqueal. A via aérea será mantida ocluída durante a inspiração por 60 segundos, registrando os valores 
correspondentes a cada esforço inspiratório. O índice TIE será calculado como a relação entre a pressão inspiratória máxima e o tempo correspondente para alcançá-la 
durante 60 segundos de observação, sendo valores ≥ 1 (cutoff) considerados como previsores de sucesso na extubação.
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução:
Neste trabalho, estabelece-se uma relação entre a Alelopatia e a agricultura orgânica como alternativa à utilização de agroquímicos em alimentos. A 
agricultura orgânica e suas vertentes, remontam estudos atuais acerca da qualidade alimentar de toda população levando a produção de alimentos de melhor qualidade 
sem resíduos químicos. A busca por biomoléculas alelopáticas, cada vez mais se enquadra neste contexto, visto as mesmas são oriundas de plantas e seus extratos. 
 
Agroquímicos causam diversos problemas à saúde da população. Devido a este fato, o estudo de relações alelopáticas, e resultados positivos, podem ser extremamente 
importantes, viabilizando o cultivo de alimentos sem utilização de agroquímicos. Tais alimentos, conhecidos como orgânicos, trazem benefícios a quem os consome, 
sendo por isso considerados mais indicados ao consumo.  A utilização de relações alelopáticas, vem de encontro a necessidade do cultivo de alimentos sem utilização de 
agroquímicos (UDDIN et al., 2017). 
A alelopatia se destaca como ramo da química ecológica com aplicações agronômicas que cercam as interações planta-planta. Tal 
área da ciência vem se desenvolvendo amplamente nas últimas quatro décadas. Diversas definições já foram usadas para explicar a alelopatia como ciência e seus 
fenômenos. AHLUWALI (2016) define esta área como quaisquer efeitos diretos e indiretos de uma planta incluindo micro-organismos. Tais fatores influem na 
sobrevivência, crescimento e reprodução de outra planta eda liberação de aleloquímicos no ambiente. Tais compostos nada mais são que metabólitos secundários 
estudados pela química de produtos naturais (POULIN et al., 2018).
As relações de compostos naturais oriundos de plantas vêm sendo estudadas por diversos autores. 
Neste caso existem duas vertentes de pesquisa, uma aliada a questões de agricultura orgânica e natural. Vale a pena ressaltar que a agricultura orgânica tem se mostrado 
melhor para a saúde humana. Na busca de compostos inibidores principalmente de espécies daninhas, sendo tais compostos denominados aleloquímicos. Tais 
compostos, frações ou até mesmo extratos de diversas espécies são ainda avaliados em relação a sua interação com outras espécies culminando em uma nova área de 
pesquisa denominada química ecológica aliada a diversas áreas de conhecimento como a nutrição e agronomia (SILVA & SILVA, 2007; YUNES & CALIXTO, 2009). Em outra 
linha de pesquisa observa-se a busca e a descoberta de novos compostos de origem natural provenientes de plantas, fungos ou animais, provenientes do isolamento das 
mesmas, dosagem e posterior síntese de tais compostos com objetivo de se produzirem herbicidas comerciais (DEMUNER et al., 2006). Mesmo apresentando objetivos 
diferentes, tais áreas possuem o mesmo foco que é o estudo de compostos originários de produtos naturais que apresentem atividade fitotóxica ao crescimento de 
plantas daninhas, o que leva ao aumento da produtividade agrícola e a melhora da qualidade do alimento.
Plantas daninhas representam a maior parte dos gastos acerca 
do cultivo de alimentos. Seu controle nas lavouras se faz necessário para manutenção da produtividade agrícola e também da qualidade do alimento a ser distribuído. A 
alelopatia visa em sua essência o estudo das relações entre tais espécies, e busca de forma natural seu controle (ALGANDAIBER & EL-DARIER, 2017).
Estudos apontam 
produtos naturais como herbicidas naturais em potencial que auxilia no manejo ecológico do cultivo e se torna uma alternativa à utilização de agroquímicos sintéticos, o 
que certamente leva à melhor qualidade do alimento como um todo (KREMER et al., 2016; ROCHA et al., 2016).
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). 
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).
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). 
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 alelopática in vivo, de 
extratos e frações do fungo fitopatogênico C. cassiicola, frente as espécies Lactuca sativa e Bidens pilosa.

Metodologia
Os extratos de fungo Corynespora cassiicola já se 
encontram preparados e seguiram a metodologia descrita abaixo. Tal fator é de extrema importância pois nos permite logo após aprovação desta proposta de pesquisa, 
iniciar os ensaios imediatamente. Vale ressaltar que caso seja necessário podemos produzir mais extratos de acordo com a necessidade.
O fungo Corynespora cassiicola 
foi isolado da espécie daninha Lantana camara e encontra-se depositado na Coleção de Culturas Fúngicas do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de 
Viçosa sob código JMP-216b.

Obtenção dos Extratos
Após o período de crescimento do fungo, o meio (previamente filtrado) foi submetido à evaporação em liofilizador 
e aparelho Speedvac para obtenção do extrato seco denomindo JPC. A torta obtida contendo os micélios foi submetida à maceração com o metanol (Esquema 01). Foram 
obtidos primeiramente 5,9956g de meio seco em primeiro cultivo.
Cerca de 5g de meio JPC foram resuspendidos em 100 mL água destilada e submetido à partição 
líquido-líquido em gradiente crescente de polaridade para a obtenção das frações em hexano, diclorometano, acetato de etila e butanol (Esquema 05). Foram obtidos 
33,7 mg da fração em acetato de etila e 990,9 mg da fração em butanol. Após a obtenção das frações as mesmas foram submetidas a ensaio de folha destacada para a 
determinação das frações mais ativas, sendo as frações em acetato de etila e butanólica escolhidas por se apresentarem mais ativas para dar continuidade a prospecção 
química neste trabalho.
Após o estabelecimento da metodologia foram realizados novos cultivos sucessivos do fungo sendo obtido um total 137,79 g de extrato seco, 
sendo 7,12 g reservados para avaliações posteriores e 130,67g reservados para fracionamento químico. O extrato seco foi submetido novamente ao mesmo 
procedimento descrito a acima sendo obtidos 0,95 g da fração em diclorometano, 4,22 g da fração em acetato de etila, 1,87 g da fração butanólica e 16,78 g da fração 
etanólica. Tais frações foram novamente submetidas a ensaios biológicos de germinação com alface e pepino.
Avaliação da Atividade Alelopática in Vivo
O ensaio será 
realizado em casa-de-vegetação, na Estação Experimental do Estado do Rio de Janeiro (PESAGRO-RIO) na cidade de Campos dos Goytacazes.  As sementes foram 
dispostas em células de bandejas de poliestireno contendo como substrato Plantmax®. 
A parcela experimental será constituída de 30 sementes da espécie L. sativa 
dispostas em bandejas de poliestireno, devidamente, delimitadas de acordo com as concentrações avaliadas. As sementes serão irrigadas inicialmente com 0,5 mL de 
extrato na avaliação do extrato bruto e 5 mL de extrato para os demais ensaios.
As plântulas serão irrigadas diariamente pela manhã e a tarde durante dez minutos, 
utilizando-se o sistema de micro-aspersão. 
O extrato obtido a (20 % p/v) será avaliado na concentração de 100 e diluído as concentrações 75, 50, 25 e 12,5%, utilizando-
se como dose inicial água (dose zero).  As frações em acetato de etila e butanol serão avaliadas em duas faixas de concentração assim como os bioensaios realizados in 
vitro (realizado previamente).  No Ensaio 01 (E1) serão utilizadas as concentrações de 8; 4; 3; 2 e 1mg/L e no Ensaio 02 (E2) as concentrações de 200; 100; 50; 25 e 
12,5mg/L, utilizando em ambos ensaios água como dose inicial água (dose zero).
  Serão realizados bioensaios de germinação e de crescimento. No bioensaio de 
germinação a avaliação da atividade alelopática foi determinada pelo índice de velocidade de emergência (IVE) e percentagem de emergência (%E). 
No bioensaio de 
crescimento será utilizada a mesma metodologia do bioensaio de germinação, porém as avaliações serão realizadas no vigésimo dia após a semeadura, com medições da 
altura da parte aérea (cm), comprimento da raiz (cm), biomassa fresca (g). Após a realização das medidas biométricas, as plantas serão alocadas em sacos de papel e 
levadas a estufa a 60°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 em blocos casualizados com quatro repetições simultâneas de 30 sementes de alface. 
Viabilidade 
Econômica
O presente trabalho, apresenta viabilidade econômica considerável.  Para o desenvolvimento do mesmo será necessário, apenas extratos de fungo, que já se 
encontram disponíveis (conforme descrito na metodologia exposta acima), casa de vegetação informatizada, já disponibilizada pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do 
Estado do Rio de Janeiro (PESAGRO-RIO), que é parceira em diversos trabalhos realizados sob minha orientação. As sementes e substratos serão adquiridos via doação ou 
obtenção através de compra, com recursos da bolsa disponibilizada com aprovação do projeto, assim como demais materiais de consumo de menor porte.
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Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO
Têm sido cada vez mais estudada a associação entre as doenças periodontais e condições sistêmicas, tais como: doenças pulmonares (Scannapieco et 
al., 1998), artrite reumatóide (Mercado et al., 2000), complicações gestacionais como prematuridade e baixo peso (Moliterno et al., 2005), diabetes (AAP, 2000), doenças 
cardiovasculares (Beck et al., 2000), síndrome metabólica (D’aiuto et al., 2008), doença inflamatória intestinal (Brito et al., 2008), HIV (Mataftsi et al., 2011), doença renal 
crônica (Ioannidou & Swede., 2011) e hipertensão arterial (Vidal et al., 2009, 2011). Além disso, estas associações têm apresentado características bastante complexas. 
(Beck et al., 2000).
A periodontite é uma condição crônico-inflamatória que afeta as estruturas de suporte dos dentes causando destruição do ligamento periodontal, do 
osso alveolar e, em casos extremos, a perda dos dentes. Entre os principais periodontopatógenos descritos estão: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella 
forsythia, Porphyromonas gingivalis e Treponema denticola (Socransky & Haffajee, 2010).
Existe bastante evidência que as alterações na resposta imunológica e 
inflamatória seriam os principais links entre doenças periodontais e sistêmicas (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. Sugere-se que 
esses diferentes perfis de secreção de citocinas possam ser causados por diferenças genéticas entre indivíduos (Kirkwood et al., 2007). Ao mesmo tempo, aspectos 
importantes como a composição da microbiota periodontal associada a diferentes doenças sistêmicas e seu papel na resposta do hospedeiro ainda precisam ser melhores 
entendidos. 
Estudos complementares, longitudinais e abrangendo maior variedade de espécies bacterianas são necessários para determinar de forma conclusiva se há 
diferenças na microbiota periodontal de pacientes sistemicamente comprometidos, e o papel dessa microbiota na resposta inflamatória, no curso das doenças e na 
resposta ao tratamento. Doenças sistêmicas como infecção pelo HIV (Gonçalves et al., 2013; Pavan et al., 2014, Pereira et al 2014) diabetes mellitus  (Janket et al., 2005) e 
hipertensão (Vidal et al., 2009; Vidal et al., 2011) demonstram uma importante conexão com as doenças periodontais destrutivas, merecendo um melhor entendimento 
dessas relações   

2.	OBJETIVOS
O presente projeto tem os seguintes objetivos:

condições sistêmicas: infecção pelo HIV, hipertensão e diabetes mellitus.

 ão à infecção pelo HIV, hipertensão e diabetes mellitus sobre as 
condições clínicas bucais e a microbiota periodontal.

3. MATERIAL E MÉTODOS	
3.1. Amostra Populacional
	Serão selecionados pacientes infectados pelo HIV, 
portadores de diabetes mellitus, hipertensos e um grupo sistemicamente saudável (grupo de comparação) de ambos os sexos, em atendimento na Clínica do Projeto de 
Periodontia Médica da Faculdade de Odontologia da Universidade Estácio de Sá (FO - UNESA). Todos assinarão o termo de consentimento livre e esclarecimento (TCLE) 
previamente a coleta.
3.1.2. Tamanho da amostra
Serão formados quatro grupos distribuídos de acordo com a presença da condição clínica que será estudada: grupo 
infectado pelo HIV, grupo portador de diabetes mellitus, grupo portador de hipertensão e grupo com saúde sistêmica (grupo de comparação). Para o cálculo do tamanho 
da amostra foi utilizado o Programa G*Power 3.1. Para estimar o tamanho da amostra dos 4 grupos estudados utilizando um Tamanho de Efeito de 0.25, uma Potência 
de 80% e uma probabilidade de erro a de 5§, cujos resultados sugeriram um número de 180 pacientes, 45 para cada grupo. 	 
3.1.3.	 Critérios de inclusão
  Os pacientes 
hipertensos deverão ser diagnosticados como resistentes (refratário) hipertensos, quando os níveis de pressão arterial permanecem acima de 140/90 mmHg, mesmo 
quando o paciente está envolvido em um programa de tratamento e usando quatro ou mais classes de fármacos anti-hipertensivos, incluindo um diurético.
Os pacientes 
diabéticos deverão ser diagnosticados com diabetes mellitus tipo II por um médico. Esses pacientes deverão estar em tratamento com suplementação de insulina, regime 
de dieta e/ou hipoglicemiantes orais.
Os pacientes infectados pelo HIV deverão apresentar o diagnóstico da infecção pelo teste sorológico utilizando o ensaio 
imunoenzimático (ELISA) e western blot (conforme critérios do Ministério da Saúde).
3.1.4. Critérios de exclusão

necessidade de antibiótico profilático para tratamento dentário; 

imunes;

clínicos, laboratoriais e os dados relacionados às condições clínicas estudadas (infecção pelo HIV, hipertensão e diabetes mellitus) da amostra selecionada serão obtidos 
através de ficha de anamnese, exame clínico e do prontuário médico dos pacientes e registrados em ficha própria. Em relação aos dados demográficos e de 
comportamento relacionado à saúde serão avaliados os seguintes parâmetros: idade, gênero, etnia, nível educacional, tabagismo, uso de álcool, atividade e uso de drogas 
ilícitas.
3.2.2. Exame Periodontal
	Será realizado o exame periodontal completo que consistirá na avaliação do índice de placa visível (IPV), Índice de Sangramento 
Gengival (ISG), índice de sangramento à sondagem (ISS), profundidade de bolsa à sondagem (PBS) e nível de inserção clínico (NIC) em mm. Essas medidas serão realizadas 
utilizando-se espelho plano número 5 e sonda periodontal milimetrada Carolina do Norte (UNC-15, Hu-Friedy, Chicago, IL, EUA), em 6 sítios por dente (mésio-vestibular, 
vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual, lingual, disto-lingual), de todos os dentes, com exceção dos terceiros molares.
	
3.3. Coleta das amostras
3.3.1. Coleta de 
biofilme subgengival
	Amostras de biofilme subgengival serão coletadas de 9 sítios periodontais de cada paciente. Em indivíduos com saúde periodontal, serão 
selecionados 9 sítios sadios (PS = 3 mm) aleatórios, enquanto que em pacientes com periodontite serão selecionados 3 sítios com PBS = 3 mm, 3 com 4 = PBS = 6 e 3 com  
PBS = 7 . Será considerado com saúde periodontal o paciente que apresentar PBS e/ou NCI = 3 mm, podendo apresentar PBS ou NCI = 4 mm em até 5§ dos sítios, sem 
sangramento à sondagem (SS) concomitantemente, e ter < 10§ dos sítios com SS. O indivíduo portador de periodontite deverá ter no mínimo 10§ dos dentes com NCI 
e/ou PBS = 5 mm, ou = 15§ dos dentes com NCI e/ou PBS = 4mm, e SS concomitantemente. Todas as amostras serão coletadas com curetas Gracey estéreis e depositadas 
em microtubo estéril contendo 100 µL de solução tampão TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7,6). 

3.4. Determinação da microbiota oral pela técnica do 
Checkerboard DNA-DNA hybridization
3.4.1. Preparo das membranas
Identificação bacteriana direta nas amostras de biofilme subgengival será realizada utilizando a 
técnica do Checkerboard.
Às amostras contidas nos microtubos com TE serão adicionados 100 µL de NaOH. Cada suspensão contendo DNA livre será depositada nas 
fendas do “Minislot 30” (IMMUNETICS, CAMBRIDGE, MA, EUA) e o DNA concentrado numa membrana de nylon (15 X 15 cm) carregada positivamente (GE HEALTHCARE 
LIFE SCIENCES, SÃO PAULO, SP, BRASIL). As quatro últimas canaletas do “Minislot” serão reservadas para a colocação dos controles: 105 e 106 células bacterianas.
3.4.2. 
Hibridização das membranas com as sondas de DNA
Após fixação do DNA nas membranas, essas serão pré-hibridizadas a 42?C por 1h. Em seguida, cada membrana será 
colocada sob a placa acrílica do “Miniblotter 45” (Immunetics) com as linhas contendo o DNA fixado perpendiculares às canaletas do “Miniblotter 45”. As sondas serão 
hibridizadas a 90° às linhas das amostras de biofilme no aparato “Miniblotter 45”. As sondas genômicas para as espécies bacterianas serão confeccionadas usando o 
“Random Primer Digoxigenin Labeling Kit” (ROCHE APPLIED SCIENCE, SÃO PAULO, SP, BRASIL).
3.4.3. Detecção das espécies
Após hibridização com as sondas, as 
membranas serão removidas do “Miniblotter 45” e lavadas por 5 min em temperatura ambiente, a fim de remover sondas que não hibridizarão completamente 
incubadas por 30 min em solução bloqueadora contendo o anticorpo anti-digoxigenina conjugado à fosfatase alcalina (ROCHE APPLIED SCIENCE). Em seguida, uma 
solução detectora de fluorescência será adicionada às membranas. Finalmente, as membranas serão escaneadas e as imagens captadas pelo Sistema de Imagens Storm 
TM 860, utilizando-se o software ImageQuant versão 5.2. Os sinais emitidos serão avaliados visualmente por comparação com os controles de 105 e 106 células 
bacterianas para as espécies testes na mesma membrana. Os sinais serão registrados como: 0: não detectado; 1: <105 células; 2: ~105 células; 3: 105-106 células; 4: ~106 
células; 5: >106 células. A sensibilidade da técnica desse teste foi ajustada para permitir a detecção de 104 células de uma determinada espécie, através do ajuste de cada 
sonda de DNA. 
4.	RESULTADOS ESPERADOS
No presente estudo, espera-se observar que a microbiota periodontal de indivíduos portadores das condições sistêmicas 
estudadas nesse projeto (infecção pelo HIV, diabetes mellitus e hipertensão) apresentem maior predominância de patógenos periodontais (Porphyromonas gingivalis, 
Tannerella forsythia, Treponema denticola e Aggregatibacter actinomycetemcomitans) e micro-organismos de importância médica, principalmente aqueles identificados 
em infecções associadas aos cuidados de saúde, tais como Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Acinetobacter baumanii, Staphylococcus aureus e Candida 
albicans, quando comparada com pacientes com saúde sistêmica.
5. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
Sou Cientista do Nosso Estado da FAPERJ e utilizarei a verba 
para viabilizar o projeto. 
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PROJETO: Avaliação do impacto do diagnóstico de infertilidade sobre os parâmetros reprodutivos em éguas da raça Mangalarga Marchador

Descrição do Plano de Trabalho
1	INTRODUÇÃO
1.1 Endometrite equina
	A endometrite pode ser difícil de ser identificada porque os sinais clínicos, a ultrasonografia e os achados laboratoriais podem 
variar bastante entre as enfermidades uterinas. Alguns microrganismos estão associados com o influxo de neutrófilos e fluido no lúmen uterino enquanto outros estão 
associados com um forte debri celular em amostras citológicas. Identificar a causa pode exigir mais do que um swab endometrial. A endometrite na égua pode ser 
dividida em infecciosa aguda, infecciosa crônica (endometrose) ou persistente pós-cobertura (LEBLANC, 2010).
1.2 Leptospirose equina na reprodução
A infecção fetal 
resulta geralmente em aborto ou nascimento de potros neonatos fracos (HINES, 2007). Hamond et al. (2013) sugerem que os equinos podem ter um papel na 
transmissão da leptospiroses pela eliminação do agente no ambiente. Mesmo com uma alta concentração de anticorpos no hospedeiro, o agente pode sobreviver e 
multiplicar-se, sendo eliminadas na urina pelos equinos por pelo menos 30 dias pós-inoculação ou até por 2-3 meses (DIVERS e CHANG, 2009; YAN et al., 
2010).
	Segundo Pinna et al. (2010) mesmo na presença de problemas reprodutivos e sororeatividade para leptospirose, cavalos soropositivos para o sorovar Bratislava 
não apresentam nenhuma alteração consistente ou grave na análise hematológica e bioquímica sérica. O que segundo os autores (PINNA et al. (2010) reforça a ideia de 
que esse sorotipo é adaptado para o cavalo, ou seja, o equino constituiria um hospedeiro de manutenção para o sorovar Bratislava tendo em vista a alta prevalência, 
opinião esta também compartilhada por Radostits et al. (2002), Bharti et al. (2003), Divers & Chang (2009), Adler & Moctezuma (2010b) e Hubálek & Rudolf 
(2011).
	
2	OBJETIVOS
2.1 Geral
	Avaliar o efeito da identificação e tratamento das condições sanitárias subclínicas (endometrite e leptospirose) em éguas da raça 
Mangalarga Marchador sobre as taxas fertilidade do plantel (taxa de concepção em éguas matrizes, número de serviços por gestação, taxa de fixação e perda embrionária 
em éguas receptoras de embrião).
2.2 Específicos
	2.2.1 Avaliar a prevalência de condições sanitárias subclínicas (endometrite e leptospirose) no plantel equino de baixa 
fertilidade;
	2.2.2 Correlacionar entre si os resultados dos exames realizados (cultura uterina fúngica e bacteriológica, citologia e histopatologia endometrial e 
identificação de Leptospira sp;
2.2.3 Avaliar a eficiência dos tratamentos estabelecidos a partir dos resultados obtidos;
2.2.4 Avaliar taxas de concepção em éguas 
matrizes, número de serviços por gestação e taxas de fixação e perda embrionária em éguas receptoras de embrião antes e após os tratamentos.

3	METODOLOGIA DA 
PESQUISA

		3.1 Local de execução e animais experimentais 
		O trabalho será realizado no Haras Legião da Marcha, localizado no município de Barra Mansa/RJ. Serão 
utilizadas 30 éguas matrizes ou receptoras de embrião (idade entre 4 e 10 anos), raça Mangalarga Marchador, escore corporal entre 3,00 e 3,75 (escala de 1 a 5), ciclando 
regularmente. As éguas serão mantidas em piquetes, com pasto e água fresca ad libitum, suplementadas com 4,0 kg de ração concentrada diariamente. Critério de 
inclusão: histórico de fertilidade desfavorável obtido através de avaliação de fichas individuais dos animais da estação reprodutiva anterior.
		3.2 Diagnóstico da 
endometrite
		Todos os procedimentos uterinos serão realizados com a presença de edema uterino identificado através da avaliação ultrassonográfica. Serão utilizados 
os períodos da estação reprodutiva (Fev a Março/2019 e Outubro a Dezembro/2019). As éguas serão avaliadas dois dias antes da coleta dos exames. Caso não 
apresentem edema endometrial, será utilizado administração via intramuscular de 5,0 ml de Estrogin® (0,005g de Benzoato de Estradiol) para indução do edema uterino. 
As amostras uterinas para cultura fúngica e bacteriológica, citologia endometrial e biópsia serão coletadas com presença de edema uterino ≥ grau 3 (grau 1: sem edema; 
grau 2: leve edema; grau 3: moderado e grau 4: forte edema). A classificação do edema uterino será realizada de acordo com Samper (1997).
Antes da coleta das 
amostras uterinas, a cauda da égua será envolvida com atadura, a vulva e região perineal serão lavadas com água e com solução povidine degermante e secas com papel 
toalha.
O material para cultura bacteriana será coletado por meio de swab estéril protegido por uma pinça ginecológica esterilizada de uso equino. O swab será exposto 
ao lúmen uterino para obtenção de amostra endometrial, removido e acondicionado em tubo contendo meio de Stuart e transportado ao Laboratório de Patologia da 
Reprodução (Anexo 1/Instituto de Veterinária/UFRRJ) sob refrigeração para incubação e posterior identificação bacteriana. Para coleta da amostra para citologia uterina, 
será realizado procedimento semelhante e imprint em lâmina de miscroscopia. As lâminas serão fixadas e coradas em Kit comercial Panótico. 
A leitura da citologia 
endometrial em microscópio óptico nos aumentos de 400x considerará dez campos e a quantidade de polimorfonucleares (PMN) por campo, e 1000x onde considerou-se 
a porcentagem de PMN para cada 200 células. Considerou-se como citologia positiva para endometrite as lâminas nas quais encontravam-se dois ou mais PMN por 
campo (RIDDLE et al. 2007) ou mais que 2% de PMN (BALL et al., 1988), respectivamente. A leitura das lâminas será realizada no Laboratório 115 (UNESA, Unid. Vargem 
Pequena). 

Para realização da coleta da amostra endometrial, será utilizada pinça uterina tipo “boca de jacaré” esterilizada e flambada. As amostras de endométrio 
serão acondicionadas em potes de vidro contendo a solução de Bouin por 24 horas. As amostras serão coradas por Hematoxilina-Eosina e, adicionalmente serão coradas 
pelo Ácido Periódico de Schiff (PAS) para a pesquisa e elucidação de prováveis estruturas fúngicas. A leitura das lâminas será realizada no Laboratório 115 (UNESA, Unid. 
Vargem Pequena - RJ). 
	Para fins de análise os resultados serão agrupados em 2 classes:
0= negativo: ausência de crescimento nas culturas bacteriológicas e 
micológicas, ou de formas fúngicas na histologia. 1= positivo: presença de crescimento nas culturas bacteriológicas e micológicas, ou de formas fúngicas na 
histologia.

No estudo histológico será avaliado o escore inflamatório (KENNEY et al., 1981) e o grau de degeneração (AMARAL et al., 2007). Grau de degeneração: I – 
sem alterações clínica significativas e grau III apresentando alto nível de alterações patológicas (AMARAL et al., 2007). A categorização realizada por Kenney, apesar de 
depender do padrão, tipo, extensão e severidade da inflamação e fibrose visualizada miscroscopicamente, também é importante a fase do ciclo estral, a condição 
corporal, microbiológica e achados endócrinos realizados pelo clínico previamente aos achados histológicos (KENNEY et al., 1981). Escore inflamatório = 0, será usado 
quando não for observada a presença inflamação. O escore= 1, será usado quando células inflamatórias estavam presentes sob a forma difusa, intensa ou disseminada no 
lúmen ou no estrato esponjoso e ou compacto, representando uma infiltração média ou grande, bem como quando se apresentava focos no estrato compacto podendo o 
não invadir o estrato esponjoso (AMARAL et al., 2007).
		3.3 Diagnóstico da leptospirose equina
	Para detecção de anticorpos anti-Leptospira spp será realizada a 
Soroaglutinação Microscópica (SAM) em 10% do rebanho. Caso seja detectado anticorpos anti-Leptospira spp, amostra do restante do plantel será encaminhada ao 
laboratório para avaliar a prevalência em todo o rebanho.  
		3.4 Inseminação Artificial, transferência dos embriões e diagnóstico de gestação
		A Inseminação Artificial 
(IA) das éguas matrizes será realizada 24 horas após a indução da ovulação, utilizando sêmen de um garanhão com fertilidade comprovada na dose de 800 x 106 sptz/mL 
com movimento progressivo. 
		Os embriões serão transferidos para éguas receptoras previamente sincronizadas e o diagnóstico de gestação será realizado utilizando 
ultrassonografia transretal modo B 15 dias após a ovulação, e novamente aos 30 e 45 dias de gestação, para verificar taxa de perda embrionária. 
		Estes procedimentos 
serão realizados pelo Médico Veterinário responsável pelo criatório. 
		Os dados obtidos nesta estação reprodutiva serão comparados com os registros de fichas 
individuais dos animais da estação reprodutiva 2017/2018.
		3.5 Análise Estatística		
		Dados não paramétricos serão comparados pelo teste do Qui-quadrado (X2) e 
os dados paramétricos serão submetidos a análise variância, cujas médias serão testadas pelo teste SNK, disponíveis no pacote computacional SAEG (RIBEIRO-JUNIOR, 
2001). O nível de significância utilizado será de 5%.

4	RESULTADOS ESPERADOS
	4.1 Obter pelo menos um bolsista de Iniciação Científica com projetos oriundos deste 
plano de atividade, além de duas publicações em periódicos e participação (docente e discente) em congressos da área representando a UNESA;
	4.2 Desenvolver 
metodologias de ensino e educação téorico prática além da sala de aula, garantindo a competência e serviços necessários à construção e difusão do conhecimento de 
forma planejada; 
	4.3 Identificar e tratar o motivo da falha reprodutiva nos animais do Haras Legião da Marcha;
	4.4 Após a realização do tratamento, obter taxa de 
gestação em torno de 70% dos animais inseminados, fixação embrionária de aproximadamente 60%, perda embrionária inferior a 10% dos embriões 
fixados.

5	VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
O presente projeto de pesquisa apresenta viabilidade técnica e econômica visto que os materiais e equipamentos 
necessários já estão disponíveis para uso. Além disso, já foi concedido o uso dos animais do Haras Legião da Marcha (Barra Mansa/RJ) nesta pesquisa, como descrito no 
Termo de Consentimento Livre Esclarecido, assinado pelo proprietário dos animais. Os materiais estão listados abaixo.

(ultrassom, microscópio óptico, pinças de citologia e biópsia, swab, lâminas) – disponíveis para uso;
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PROJETO: Prevenção de impacto ambiental durante rotina de clínica odontológica - um estudo descritivo.

Cronograma:
1) Obtenção da lista de materiais dentários utilizados na clínica odontológica – Janeiro e fevereiro/2019.
2) Separação dos componentes da lista de materiais dentários 
por classificação de risco - Fevereiro/2019)
3) Leitura crítica da composição química d

Descrição do Plano de Trabalho
•  Estudar a composição molecular dos materiais dentários utilizados na rotina das atividades acadêmicas práticas da clínica odontológica);
•   Identificar quais são os 
materiais odontológicos que oferecem risco á saúde do dentista e do técnico de saúde bucal caso não haja manipulação correta;
•  Discutir o possível impacto ambiental 
do descarte ambiental inadequado (sem tratamento) de cada material dentário que tiver sido identificado como sendo de risco á saúde e ao ambiente quando do 
manuseio e do descarte de forma inadequada;
•  Verificar a existência de um plano de ação para o manuseio e o descarte dos materiais identificados, baseando-se nas 
normas de biossegurança, e de manuseios e descarte de resíduos líquidos e resíduos sólidos na prática odontológica
•  Realizar ação educativa na Faculdade de 
Odontologia, a fim de conscientizar a comunidade acadêmica de odontologia sobre os riscos da não uso de EPI´s e sobre o impacto á saúde e ao meio ambiente do 
descarte inadequado do material utilizado na prática odontológica.
Para o desenvolvimento dos objetivos desta pesquisa, será desenvolvido o projeto com a seguinte 
metodologia:
- Metodologia a ser utilizada: abordagem metodológica qualitativa descritiva, realizada através de levantamento bibliográfico nas bases de dados em saúde 
(Biblioteca virtual de Sáude – nas bases de dados SciELO, MEDLINE e LILACs), utilizando-se os seguintes descritores em saúde isolados e em combinação: materiais 
dentários; contaminação ambiental; intoxicação humana; equipamentos de proteção individual (EPIs); prevenção; impacto ambiental).
. Critérios de inclusão para 
seleção dos textos: serão considerados apenas artigos científicos completos disponíveis para download, escritos em português ou inglês, e publicados entre 2008 até 
2018. Os critérios de exclusão dos textos são todos aqueles que não se incluem nos critérios de inclusão listados acima. 
Após a obtenção da primeira lista de resultados 
obtidos, será realizada uma triagem dos textos através da leitura crítica dos resumos disponíveis.
Com a obtenção dos textos que se enquadram em todos os critérios de 
inclusão, será realizada leitura dos textos completos e coleta de dados importantes sobre a temática da pesquisa. Os dados serão agrupados em eixos temáticos para 
discussão e apresentação das informações obtidas.
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PROJETO: Avaliação in vivo da redução bacteriana intracanal após o preparo químico-mecânico com os sistemas XP-endo® Shaper e TRUShape®

Cronograma:
Atividade	                                                            
Revisão de literatura -   Fevereiro 2019 a Abril 2019
Seleção dos pacientes, tratamento endodôntico e coletas bacterianas -
	Fevereiro 2019 a Novembro 2019 
Identificação bacteriana por

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução 
Muitos estudos demonstraram que os microrganismos exercem um papel fundamental no desenvolvimento de patologias pulpares e perirradiculares 
(KAKEHASHI et al., 1965; MÖLLER, 1966; SUNDQVIST, 1976; BYSTRÖM & SUNDQVIST, 1981; SIQUEIRA & UZEDA, 1996; SJÖGREN et al., 1997; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2007). 
Portanto, alcançar a eliminação ou a máxima redução possível destes no sistema de canais radiculares (SCR), representa um dos principais objetivos do tratamento 
endodôntico. 
A periodontite apical é uma doença infecciosa causada pela presença de microrganismos no sistema de canais radiculares (SCR). Portanto, o controle da 
infecção é fundamental para alcançar sucesso no tratamento endodôntico (BYSTRÖM, 1986; SJÖGREN, 1996). A persistência da infecção intrarradicular é a principal causa 
do fracasso endodôntico (RICUCCI & SIQUEIRA, 2010). A presença da lesão perirradicular associada a uma infecção de origem endodôntica é um dos fatores que mais 
influencia no prognóstico da terapia endodôntica (SIQUEIRA & LOPES, 2011).
Ao contrário de outras infecções no corpo humano, a infecção de origem endodôntica não 
consegue ser controlada através de medicação sistêmica. Isto se explica pela ausência de circulação sanguínea em dente com canal desprovido de polpa viva, onde vasos 
sanguíneos poderiam transportar células e moléculas de defesa, assim como antibióticos, para o local infectado (SIQUEIRA & LOPES, 2011).
A infecção intrarradicular 
primária é causada por microrganismos que invadem e colonizam o tecido pulpar necrosado. Provavelmente, esses microrganismos podem estar envolvidos nos estágios 
iniciais da invasão pulpar (usualmente via cárie) que culminam na inflamação e posteriormente necrose, ou então, microrganismos que tiram proveito das condições 
ambientais do canal radicular, após a necrose pulpar (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2009a,b; SIQUEIRA & LOPES, 2011). A literatura aponta que o resultado do tratamento da 
periodontite apical primária apresenta um prognóstico com previsão de índice de sucesso variando de 80 a 94% e está relacionada a um conjunto de procedimentos que 
irão promover a desinfecção do (SCR) (DE CHEVIGNY et al. 2008).
O preparo químico-mecânico do canal radicular pode ser considerado como a fase mais importante com 
relação à desinfecção microbiana. Alcançar a condição de esterilidade é um objetivo ideal, mas na prática, impossível de ser alcançado com os instrumentos, substâncias e 
técnicas atuais (SIQUEIRA & LOPES, 2011). O preparo mecânico do canal, manual ou automatizado, por si só não proporciona a desinfecção desejada, sendo necessário o 
emprego de substâncias químicas irrigantes que possuam propriedades antimicrobianas e que sejam corretamente utilizadas observando o tempo e o volume necessários 
para promover a desinfecção (SIQUEIRA et al. 1998; SIQUEIRA et al. 2000; ZEHNDER et al. 2002). Por muitos anos o hipoclorito de sódio (NaOCl) tem sido o irrigante mais 
estudado e indicado no preparo de canais radiculares. Esta grande aceitação pelos clínicos se deve principalmente à sua elevada ação antibacteriana e solvente de matéria 
orgânica (SIQUEIRA et al. 1998; ZEHNDER et al. 2002).
Protocolos de instrumentação envolvendo instrumentos de Níquel-Titânio (NiTi) devem ser priorizados respeitando 
o limite apical da instrumentação (GERGI et al., 2010; LOPES et al., 2015). Este deverá atingir toda a extensão do canal principal até o seu término, em uma tentativa de 
remover ou pelo menos reduzir significativamente, a contagem bacteriana antes que se proceda à obturação (TROPE & DEBELIAN, 2009).
Grande parte das bactérias 
localizadas no canal radicular principal é removida através da ação química e mecânica de instrumentos e substâncias químicas irrigadoras. Porém, devido à complexidade 
anatômica do canal radicular que é única para cada elemento dental, e sendo o segmento apical considerado como a extensão mais crítica do SCR, mesmo após 
procedimentos mecânicos meticulosos e irrigação com substâncias e técnicas contemporâneas, microrganismos localizados nos túbulos dentinários podem não ser 
alcançados (RICUCCI et al. 2013). A presença de microrganismos em istmos, ramificações e canais laterais foram descritas por RICUCCI & SIQUEIRA (2008, 2010, 2013), os 
quais encontraram biofilmes bacterianos no interior de túbulos dentinários. O insucesso do tratamento endodôntico está muitas vezes associado à persistência 
microbiana no interior dos canais radiculares. Novos instrumentos e equipamentos com tecnologia diferenciada vêm sendo propostos, visando alcançar áreas de maior 
complexidade anatômica no sistema de canais radiculares, que podem abrigar biofilmes bacterianos e consequentemente, comprometer o sucesso do tratamento 
endodôntico. No entanto, evidencias cientificas sobre a eficácia antibacteriana dessas novas tecnologias com relação à eliminação microbiana, ainda são limitadas. Desta 
forma, o presente trabalho objetiva a avaliar in vivo, a eficácia antimicrobiana promovida pelos sistemas de instrumentação XPendo Shaper e TRUShape, no tratamento 
endodôntico de dentes com polpa necrosada e lesão perirradicular associada, empregando métodos moleculares para a identificação e quantificação bacteriana Real-
Time PCR. 
Objetivos
1) Avaliar in vivo, através da técnica de PCR em tempo real (Real-Time PCR), a redução da carga microbiana do interior de canais radiculares, de 
dentes com necrose pulpar e lesão perirradicular, após o preparo químico-mecânico empregando novos sistemas de instrumentação rotatória de níquel-titânio; 
2) 
Comparar através de PCR em tempo real, a eficácia antibacteriana promovida pelos sistemas de TRUShape e XP-endo Shaper, após as etapas do preparo químico-
mecânico de canais radiculares com necrose pulpar e lesão perirradicular associada.
Metodologia 
Este estudo será realizado através de um ensaio clinico randomizado, 
no qual serão selecionados dentes anteriores unirradiculares apresentando apenas um canal radicular e com diagnóstico de necrose pulpar associado a uma imagem 
radiográfica de lesão perirradicular. Os dentes serão distribuídos aleatoriamente em dois grupos, de acordo com o protocolo de tratamento endodôntico selecionado. O 
DNA bacteriano extraído das amostras coletadas será submetido a uma analise quantitativa, através da reação em cadeia da polimerase em tempo real (Real-Time PCR).
 
1. SELEÇÃO DOS PACIENTES
Cinquenta dentes anteriores unirradiculares com apenas um canal e apresentando necrose pulpar associada à lesão perirradicular serão 
selecionados de pacientes submetidos ao tratamento endodôntico na Faculdade de Odontologia da Universidade Estácio de Sá.
Na anamnese de cada paciente será 
realizado um exame clínico e radiográfico e registrado os seguintes dados: idade, sexo, status pulpar, nível de sintomatologia, história médica, dentária e achados 
radiográficos. A presença e a extensão de lesões cariosas e/ou restaurações, bolsa periodontal e mobilidade dentária, também serão avaliados. Os casos serão 
selecionados pela presença de necrose pulpar, com resposta negativa comprovada por testes térmico e elétrico, e associado à imagem (radiolúcida) radiográfica de lesão 
perirradicular e ausência de doença periodontal concomitante. 
Os pacientes assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) elaborado de acordo com 
as normas do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Odontologia Estácio de Sá – UNESA- RJ (em anexo).

2. PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E COLETAS 
MICROBIOLÓGICAS
Todos os procedimentos clínicos e coletas microbiológicas serão executados por um único operador. Inicialmente o paciente será anestesiado e o 
dente selecionado receberá raspagem e polimento coronário com pasta profilática e taça de borracha. Após o isolamento absoluto será realizada a antissepsia do campo 
operatório (superfície externa da coroa, grampo e lençol de borracha), com mechas de algodão estéreis umedecidas primeiramente em peróxido de hidrogênio (H2O2) a 
3%, seguido por hipoclorito de sódio (NaOCl) 2,5%. A seguir, o acesso coronário será realizado por meio de brocas diamantadas esféricas de alta rotação, a fim de remover 
restauração defeituosa e/ou tecido cariado. Após a confecção da cavidade de acesso será realizada uma nova desinfecção de todo o campo operatório e da câmara 
pulpar, como previamente descrita. Antes das coletas no canal radicular serão coletadas amostras do ângulo cavo-superficial por meio de cones de papel estéreis, para 
comprovar a esterilidade da coroa dentária.
O preparo químico-mecânico será realizado empregando dois novos sistemas de instrumentação mecanizada (XPendo 
Shaper ou TRUShape). Durante a instrumentação, o canal radicular será irrigado com 20 ml de NaOCl a 2,5%. Para a remoção da smear layer, cada canal será irrigado com 
5 ml de ácido etileno diamino tetracético (EDTA) a 17%, durante 1minuto, sucedida por irrigação de NaOCl a 2,5%. 
As coletas bacterianas serão realizadas antes e após o 
preparo químico-mecânico, por meio de cones de papel estéreis, os quais serão transferidos para tubos de microcentrífuga (Eppendorf), contendo RNAlater. O material 
coletado será inicialmente armazenado em freezer a - 4ºC por 12 horas, e posteriormente a -20ºC, até o momento da extração do DNA. A etapa laboratorial será realizada 
no laboratório de microbiologia molecular do Programa de Pós-Graduação em Odontologia (PPGO) da Universidade Estácio de Sá (UNESA). 
O tratamento endodôntico 
será concluído em uma sessão, na qual o canal será obturado pela técnica de compactação lateral, utilizando cimento endodôntico associado a cones de guta-percha. 
 
No selamento coronário serão utilizados cimento provisório à base de óxido de zinco e eugenol ou cimento de ionômero de vidro. Durante todo o tratamento, os 
procedimentos serão monitorados por radiografias periapicais digitais.
3. ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DAS AMOSTRAS
As amostras clínicas coletadas e armazenadas a -
20oC serão descongeladas até a temperatura ambiente e o DNA bacteriano será extraído utilizando o QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen, Valência, CA, EUA), conforme o 
protocolo recomendado pelo fabricante. Serão utilizados os primers universais descritos e validados anteriormente (ASAI et al., 2002). Para quantificação dos níveis 
bacterianos totais de cada amostra coletada antes e após cada etapa do tratamento, qPCR com o gene alvo rRNA 16S será realizado com o Power SYBR Green PCR Master 
Mix (Applied Biosystems, Foster, CA, EUA) em um instrumento ABI 7500 de PCR em tempo real (Applied Biosystems) com volume de reação total de 20 μL. O primer, as 
condições do qPCR e as análises dos dados serão realizados conforme descrito em estudos prévios (RÔÇAS & SIQUEIRA, 2012; ANTUNES et al., 2015). Toda a amostragem 
será realizada em triplicata. 
Resultados esperados 
Ambos os protocolos de tratamento da periodontite apical realizados em sessão única, que empregam sistemas de 
instrumentação mecanizada XPendo Shaper ou TRUShape em associação à irrigação com hipoclorito de sódio a 2,5%, promovem uma maior redução significativa da carga 
microbiana dos canais radiculares. 
Viabilidade técnica e econômica 
A etapa clínica da pesquisa será realizada na clínica da Faculdade de Odontologia da Universidade 
Estácio de Sá , RJ (Campus Barra World). A etapa laboratorial será realizada no laboratório de microbiologia molecular do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 
(PPGO) da Universidade Estácio de Sá (UNESA).
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PROJETO: Centro de avaliação do relacionamento parental e familiar: uma proposta de trabalho.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
Atrocidades vivenciadas em grandes guerras levaram países a uma mobilização para a criação de um pacto social de impedimento de novos conflitos e a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, foi um dos principais resultados deste esforço. A família tornou-se o elo principal de acolhimento e organização da 
sociedade. A infância, especificamente, também foi contemplada com a Convenção Internacional de Direitos da Criança, em 1989 onde não mais deveria existir qualquer 
tipo de discriminação em se tratando de sua proteção.
				Em 2009 é regulamentada a Lei da Adoção (LEI 12.010) que, diante da demanda social por um lugar que 
privilegiasse o acolhimento familiar, revisa o Estatuto e inclui o mesmo enquanto medida de proteção (Artigo 101) priorizando essa decisão antes de qualquer tentativa de 
institucionalização ou adoção: "a inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência [grifo meu] a seu acolhimento institucional, 
observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos da Lei" (ARTIGO 34, PAR.PRIMEIRO).
A família acolhedora consiste na 
alternativa de proteção e cuidado daqueles com direitos violados, em ambiente familiar, prezando por sua reunificação e reintegração quando possível e segura. 
Entretanto, para que se possa validar o processo de retorno é necessário analisar as interações familiares. Com base nesta demanda, a pretensão é avaliar a qualidade do 
relacionamento parental e familiar dos usuários de serviços de família acolhedora. Além disso, idealizar um centro de avaliação do relacionamento parental utilizando 
diferentes recursos psicológicos. 
A compreensão da necessidade de atuações preventivas e protetivas para a infância tem avançado (OMS, 2014; MC CALL & GROARK, 
2015). Desta forma, a tendência nos países mais desenvolvidos é, a cada dia mais, a utilização de alternativas protetivas focadas em famílias. Para Delgado (2016), em 
grande parte dos países ocidentais, o acolhimento familiar é a resposta mais expressiva de colocação de crianças e jovens. 
Neste sentido, a família acolhedora responde 
efetivamente às necessidades de crianças e jovens em situações de omissão ou violação de direitos (GUERRA, 2016). Quando o núcleo de pertencimento falha nos 
cuidados, e a intervenção necessária leva à separação, algumas delas têm sido encaminhadas a tal modalidade provisória em alternativa à institucionalização (DELGADO 
et.al. 2014. DELGADO, 2016; CASTRO et. al., 2017, BAPTISTA, et. al., 2017; BERTÃO et. al., 2017). 
Após o período de acolhimento, diretrizes internacionais entendem que 
estes sujeitos devem retornar para uma família.  Com o intuito de subsidiar tal prática, o documento Guidelines on Children Reintegration ([GCR] DELAP & WEDGE, 2016) 
reafirma a importância de investir na reunificação.  Orienta priorizar a manutenção de crianças em famílias ou outros espaços potentes de cuidados contínuos e estáveis 
(DIAS, 2012).
Entretanto, há controvérsias sobre o sentido e o momento do retorno. Wedge et.al. (2013) acreditam que não há uma definição global a respeito do termo 
reintegração. Contudo, concordam que não é um evento pontual, mas processual (RISE, 2016), onde o regresso é apenas parte dele. Assim sendo, o sucesso da 
reunificação só poderá ser efetivamente avaliado no sentido longitudinal, enfatizando e problematizando diferentes fatores. Dentre eles, o sentimento de pertencimento 
da criança ao seu ambiente (RETRAK, 2013; ATWOOL, 2013; DELAP & WEDGE, 2016), além de outras características fisiológicas, cognitivas, emocionais e sociais (PEREIRA 
& ALARCÃO, 2015). 
São reconhecidas as dificuldades para retomada ao convívio familiar em alguns casos e entendida a dificuldade real de certas famílias em receber 
seus filhos de volta e mantê-los em casa. Desta forma, a tomada de decisão sobre retorno e permanência é parte importante no processo de reintegração e precisa ser 
cuidadosamente avaliada. O impacto de tal análise pode ser significativo para o futuro das famílias e crianças. Segundo Delap & Wedge (2016), há de se fazer cuidadosa 
investigação avaliando os riscos envolvidos ponderando as diferentes possibilidades. Neste sentido, é necessário avaliar o processo medindo a qualidade das relações 
entre crianças e suas famílias. 
Crianças separadas ou sem famílias podem ter consequências sérias em suas vidas. Segundo Csáky (2014), devemos priorizar o 
atendimento às mesmas em todas as regiões do mundo. Para a autora, essas são as mais vulneráveis, visto que as situações de rompimento podem levar à instabilidade 
escolar, problemas de saúde e dificuldade de acesso aos serviços básicos. Além disso, podem ser mais facilmente engajadas em comportamentos antissociais e criminais, 
além de estarem mais vulneráveis à violência, exploração, abuso e negligência. 
As famílias passam por períodos de crise e muitas vezes têm seus filhos afastados. 
Entretanto, podem recebê-los de volta ou fazer novas composições de cuidados quando isso não é possível. Neste sentido, se faz necessário um olhar mais apurado com 
dimensões ecológicas para as relações familiares apoiando-as e potencializando suas qualidades e habilidades. Tal prática faz parte de um contexto preventivo e protetivo 
já reconhecido e legalizado, inclusive no contexto português (OMS, 2014; MC CALL & GROARK, 2015; GUERRA, 2016).
Apesar do aparato legal, as lacunas nas 
investigações e dificuldades no momento de tomada de decisão permanecem porque a lei não garante a prática. Seja por descrença na mudança dos comportamentos 
violadores, falta de instrumentos adequados para tomada de decisão ou até mesmo pela estadia prolongada no acolhimento, a realidade mostra uma falha no sistema. 
Os questionamentos sobre o afastamento da criança, o diagnóstico da família, de que forma trabalhar suas competências, como e quando ouvir a criança e suas 
expectativas são permanentes e complexos (BAPTISTA, 2018).
Pereira & Alcarão (2015), enfatizam as limitações das avaliações referentes à infância em vulnerabilidade. 
Para as autoras, a carência de recursos científicos bem estruturados e validados, podem prejudicar as avaliações causando implicações pouco favoráveis para o 
desenvolvimento infantil. Elas resgatam a necessidade de se pensar de forma a ampliar o olhar para o contexto violador e não especificamente medir traços de 
funcionamento psicológico dos responsáveis. Ressaltam a importância da utilização de instrumentos adequados, critérios de decisão claros e profissionais capacitados 
para realizar tal prática.
Especificamente, quando se trata de acolhimento familiar, os recursos são realmente escassos já que tal resposta social tem sido preterida e o 
investimento na reunificação praticamente inexiste (DELGADO FERREIRA et.al., 2016). Tal fato contraria as diretrizes internacionais (DELAP & WEDGE, 2016) cujas 
orientações primam por monitoramentos e apoios regulares até que se possa, de fato, encerrar o caso com um prognóstico adequado e fundamentado. Assim, apoiada 
em tais orientações e demandas, é considerada a necessidade premente de apoio científico fundamentado para melhor compreensão e subsídio à tomada de decisão no 
sistema de proteção. 



Objetivos
Objetivo geral
O objetivo geral deste estudo é avaliar a qualidade do relacionamento parental e familiar dos usuários de serviços de 
família acolhedora. Além disso, idealizar um centro de avaliação do relacionamento parental e familiar o qual irá contar com diferentes recursos psicológicos.

Objetivos 
Específicos
1. Avaliar a qualidade do relacionamento parental dos participantes. 
2. Avaliar a qualidade do relacionamento familiar dos participantes.
3. Idealizar um 
centro de avaliação do relacionamento parental.

Metodologia
O programa de trabalho será composto por duas grandes etapas. A primeira se refere à aproximação das 
famílias e sensibilização para conhecer e participar do projeto. Em seguida, em uma segunda fase, será criado um centro de avaliação da qualidade dos relacionamentos 
intrafamiliares onde as famílias poderão contar com um núcleo de referência. A intenção é criar um ambiente participativo onde usuários e profissionais possam partilhar 
experiências, ouvir as demandas e auxiliar a mediar as tomadas de decisão. O centro visa também incluir os profissionais atuantes no sistema a fim de promover a 
discussão de casos e o desenvolvimento de competências para lidar com os processos decisórios.
No percurso serão considerados os objetivos da pesquisa ajustado ao 
cronograma de trabalho no intuito de facilitar o cumprimento das fases da investigação. O projeto será realizado entre 2019 e 2020 e pretende ser uma iniciativa piloto 
para posterior reprodução em diferentes regiões do país. Será composto das seguintes etapas: 
A princípio participarão seis famílias situadas no município escolhido. 
Serão seis elementos [genitor (n=2), familiar (n=3), criança (n=1)] de seis grupos. As famílias serão escolhidas de acordo com a indicação do técnico da área e deverão ter 
filhos em acolhimento familiar ou passado por ele.
Esta investigação tem natureza qualitativa e será realizada a partir da utilização adaptada do manual técnico SARP 
[Sistema de Avaliação do Relacionamento Parental], um sistema cujo foco é analisar a capacidade dos responsáveis de atenderem às principais necessidades das crianças. 
A saber, aquelas de caráter fisiológico, cognitivo, emocional e social. Com ele se pretende dar maior uniformidade aos procedimentos avaliativos.
O SARP é composto por 
anamnese, entrevista, protocolo de avaliação infantil [meu amigo de papel] e escala. São três técnicas aplicadas aos familiares e criança. A entrevista é direcionada aos 
familiares, o protocolo infantil às crianças de 5 a 12 anos e a escala é pontuada pelo próprio avaliador. As informações coletadas na entrevista serão sistematizadas na 
escala e gravadas para posterior transcrição e análise. 
Campo de estudo
O presente estudo será desenvolvido no Rio de Janeiro, em um município onde já existe o 
serviço de acolhimento familiar de forma consolidada com parcerias anteriormente estabelecidas. A ideia é fazer um projeto piloto nesta localidade e expandir para 
outras regiões.
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 participar. As entrevistas serão gravadas, transcritas e posteriormente descartadas. Será preservado o anonimato dos entrevistados em razão da ética 
profissional e os mesmos serão caracterizados por sistema alfanumérico.
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.
	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. 
Análise 
dos Dados
A interpretação e análise dos dados será subsidiada pelo aporte teórico estudado e baseados na análise de conteúdo proposta por Laurence 
Bardin.


Resultados esperados
1.	Compreender o processo de tomada de decisão sobre retirada ou permanência da criança na família.
2.	Avaliar as situações de 
violações de direitos com respaldo científico.
3.	Ampliar o escopo de atuação profissional no sistema de proteção subsidiando políticas públicas.
Viabilidade técnica e 
econômica 
A pesquisa conta com risco mínimo sendo viável em sua totalidade.
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PROJETO: Análise do risco de intoxicação por agrotóxicos em pequenos produtores agrícolas do município de Teresópolis-RJ 

Cronograma:
Fevereiro/2019 – seleção de alunos; seleção das áreas de estudo; envio do parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos

Março/2019 – aplicação do 
questionário aos pequenos agricultores para coleta de dados; submissão de relatório de Acompanham

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Os agrotóxicos são produtos químicos capazes de fazer alterações na composição tanto da flora como da fauna, onde atuam como defensivos exterminando 
insetos e até mesmo doenças que prejudiquem as plantações. Normalmente, tem ação sobre constituição física e a saúde humana, além de se apresentarem como 
importantes contaminantes ambientais e das populações de animais a estes ambientes relacionados (Anvisa,2002). 
Os agrotóxicos representam um grupo heterogêneo 
de compostos que podem variar tanto em sua estrutura química quanto em seus diferentes mecanismos tóxicos de atuação. Entende-se por agrotóxico as substâncias, ou 
misturas de substâncias, de natureza química quando destinadas a prevenir, destruir ou repelir, direta ou indiretamente, qualquer forma de agente patogênico ou de vida 
animal ou vegetal, que seja nociva as plantas e animais úteis, seus produtos e subprodutos e ao homem (Norma Regulamentadora Rural 5, Lei Federal 2008). Com essa 
definição fica evidente a capacidade desses agentes químicos de destruir qualquer tipo de vida, seja ela animal ou vegetal.
Com a chegada da ‘’Revolução Verde’’ na 
década de 1950, novas tecnologias, baseadas na utilização de agentes químicos, acarretaram mudanças na agricultura ocasionando impactos no meio ambiente e na 
saúde humana. Esses impactos estão relacionados com o uso exacerbado de agentes químicos para o controle de pragas e doenças, aumentando a produtividade das 
plantações. Porém com esse uso demasiado de agentes químicos não foram implantados programas de melhoria na força de trabalho, expondo os trabalhadores rurais e 
a comunidade riscos desconhecidos, provocado pelo uso intensivo de substâncias químicas perigosas.
A larga utilização de agrotóxicos no processo de produção 
agropecuária, entre outras aplicações, tem trazido uma série de transtornos e modificações para o ambiente, seja pela contaminação das comunidades de seres vivos que 
o compõem, seja pela sua acumulação nos segmentos bióticos e abióticos dos ecossistemas (biota, água, ar, solo, sedimentos etc) (Peres et al.,2002).
No Brasil, 504 
agrotóxicos são de uso permitido. Desses, 30% são proibidos na União Europeia. Os agrotóxicos podem ser classificados em fungicidas, herbicidas, desfolhantes, 
fumigantes, rodenticidas, nematicidas e até mesmo acaricidas. A toxicidade dos agrotóxicos são divididas em classes de I a IV, sendo I para produtos extremamente 
tóxicos; II para altamente tóxico; III para mediamente tóxico e IV para pouco tóxico.
Há três vias que são responsáveis pela contaminação humana por agrotóxicos: I) a 
via ocupacional, que se caracteriza pela contaminação dos trabalhadores que manipulam essas substâncias; II) a via ambiental, caracterizada pela dispersão e distribuição 
dos agrotóxicos ao longo dos diversos componentes do meio ambiente: contaminação das águas, através da migração de resíduos de agrotóxicos para lençóis freáticos, 
leitos de rios, córregos, lagos e lagunas, contaminação atmosférica, contaminação do solo etc; III) e a via alimentar que é caracterizada pela contaminação relacionada á 
ingestão de produtos contaminados por agrotóxicos (Moreira et al.,2002).
Dentre os 504 agentes químicos operados na agricultura, os mais utilizados são os 
organofosforados e os carbamatos, ambos estão na lista dos que tem alta toxidade, mas baixa permanência no meio ambiente, no entanto, esses agentes químicos 
possuem uma praticidade maior e, é de baixo custo. No entanto, o uso exacerbado desses agrotóxicos tem trazido sérios problemas para o ecossistema e para saúde 
humana.

Justificativa:O uso de agrotóxicos é frequente no Brasil e tem aumentado nos últimos anos. O Rio de Janeiro ocupa o décimo lugar no ranking de estados que 
mais consomem agrotóxicos no país (Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2015). Em um levantamento situacional realizado pelo Ministério da Saúde, 
através do programa de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA), foi observado que na região serrana do estado do Rio de Janeiro, os 
municípios de Nova Friburgo, Teresópolis e Sumidouro apresentam risco altíssimo de intoxicação humana devido ao perfil da produção agrícola, o consumo de 
agrotóxicos e a população exposta (Ministério da Saúde, VSPEA, 2015). Neste contexto, é esperado que além do risco de contaminação humana também ocorra 
contaminação ambiental em grau elevado, em especial, das águas superficiais e subterrâneas considerando os fatores climáticos e o relevo da região.

Objetivo principal: 
identificar os principais agrotóxicos utilizados por pequenos produtores de frutas, verduras e legumes da região rural de Teresópolis-RJ e determinar quais apresentam 
maior potencial de contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos a partir dos índices GOSS e GUS.

Objetivos específicos: 1) verificar quais agrotóxicos 
são utilizados pelos pequenos produtores agrícolas do município de Teresópolis-RJ; 2) classificar os agrotóxicos identificados de acordo com seu princípio ativo, toxicidade 
e risco ambiental; 3) avaliar o potencial de contaminação de águas superficiais utilizando o método GOSS; 4) avaliar o potencial de contaminação de águas subterrâneas 
de acordo com o índice de vulnerabilidade de águas subterrâneas.

Metodologia: 
1) Levantamento dos agrotóxicos utilizados pelos pequenos produtores:O 
levantamento dos agrotóxicos utilizados na região produtora de frutas, verduras e legumes na região que compreende a divisa dos municípios de Teresópolis e Nova 
Friburgo será realizado através de um questionário simples que será aplicado aos trabalhadores de pequenas propriedades agrícolas. Neste formulário serão inseridas 
perguntas que permitam identificar o tipo de cultivo, o nome do defensivo agrícola utilizado, a frequência de uso, a concentração utilizada, a forma de uso, a forma de 
descarte das embalagens, entre outras.
2) Caracterização e determinação das propriedades físico-químicas dos agrotóxicos: a identificação dos princípios ativos e da 
classe química dos agrotóxicos citados pelos agricultores será realizada através de consulta ao banco de dados AGROFIT, uma plataforma digital mantida pelo Ministério 
da Agricultura,Pecuária e Abastecimento (MAPA) que contém informações sobre agrotóxicos e afins registrados no Brasil. A classificação toxicológica e ambiental, bem 
como informações sobre as propriedades físico-químicas dos princípios ativos identificados a partir dos nomes comerciais dos produtos serão determinadas de acordo 
com as informações obtidas de bancos de dados nacionais ou internacionais, de acesso livre, e também através de pesquisa bibliográfica.
3) Avaliação da contaminação 
de águas superficiais: o potencial de contaminação de águas superficiais por agrotóxicos será avaliado pelo critério de Goss, que leva em consideração a meia-vida do 
composto no solo, sua solubilidade em água à 25 ºC e a constante de adsorção à matéria orgânica do solo (Koc).
4) Avaliação da contaminação de águas subterrâneas: 
para a avaliação do risco de contaminação das águas subterrâneas será utilizado o índice de vunerabilidade de águas subterrâneas (GUS, do inglês Groundwater Ubiquity 
Score). Este índice leva em consideração a meia-vida e o potencial de ligação do pesticida ao solo, gerando valores que são utilizados para mensurar o potencial de 
movimentação do agrotóxico pelo solo até as águas subterrâneas (Gustafson, 1989). 

Resultados esperados: a partir das respostas fornecidas pelos agricultores será 
criado um ranking com os principais agrotóxicos utilizados na região. Além disto, serão identificadas a forma de manuseio e como é realizado o descarte das embalagens 
vazias. Todos esses dados serão utilizados para a avaliação de risco de contaminação das águas superficiais e subterrâneas. Considerando as características climáticas, do 
relevo e o consumo elevado dessas substâncias na região, espera-se que o risco de contaminação das águas seja elevado.

Viabilidade técnica e econômica: o projeto é 
de baixo custo e de fácil execução, o que viabiliza a realização nas dependências da unidade de Teresópolis da Estácio.

Referências:
Gustafson, D.I. 1989. Groundwater 
ubiquity score: A simple method for assessing pesticide leachability. Environmental Toxicology and Chemistry 8:339-357.

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento do Brasil. AGROFIT, Sistema de agrotóxicos fitossanitários. Disponível em: 
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons

Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde – Departamento de Vigilância em Saúde 
Ambiental e Saúde do Trabalhador. Relatório: Vigilância em Saúde de Populações Expostas aAgrotóxicos no Estado do Rio de Janeiro. 2015. Disponível em: 
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/julho/08/Relatorio-Rio-de-Janeiro.pdf

Ministério da Sáude. Secretaria de Vigilância em Saúde – Populações 
Expostas a Agrotóxicos (VSPEA). Tabela de risco de uso de agrotóxicos no estado do Rio de Janeiro. 2015. Disponível em: 
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/setembro/02/Plano-RJ-Anexo-III.pdf
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PROJETO: Atualização do conhecimento da tabanofauna do bioma Mata Atlântica, Brasil

Cronograma:
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
	As ações a serem executadas durante a vigência do financiamento do projeto acham-se detalhadas a seguir, e desenvolver-se-ão 
segundo o cronograma apresentado. 
1- Revisão bibliográfica – Já iniciada desde 1981, se continuará duran

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 bioma 
mata Atlântica iniciaram-se com Lutz em 1904, que publicou diversos artigos sobre o tema Na década de 1940 Martins publicou tese sobre os tabânidas do estado de 
Minas Gerias Barreto deu continuidade a esse trabalho publicando alguns estudos sobre tabânidas do Rio de Janeiro e outros sobre a taxonomia do grupo. Mais 
recentemente, Turcatel e colaboradores realizaram estudos de taxonomia, descrição de espécies e comportamento de tabanídeos. Atualmente, Guimarães e 
colaboradores têm realizado estudos sobre a tabanofauna do bioma em tela, no estado do Rio de Janeiro. Dessarte, maiores estudos são necessários para o 
conhecimento da tabanofauna do bioma, mormente após a perda da coleção entomológica do Museu de História Natural do Rio de Janeiro, que dispunha de espécimes 
pertencentes a 159 espécies da região Neotropical, das quais 72 ocorrem no bioma Mata Atlântica (dados do Autor, ainda não publicados). 
A proposta ora apresentada 
enseja uma oportunidade de dar continuidade ao trabalho de atualização, recuperação e disponibilização dos registros de tabânidas do bioma Mata Atlântica, 
implementando e fomentando a pesquisa a campo, acerca da tabanofauna da Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, e para a qual não existem 
informações relativas ao tema.    

2 OBJETIVOS 
As atividades propostas para a realização do projeto têm como escopo:
1- Complementar e atualizar o conhecimento 
da tabanofauna por meio de inventário a ser realizado na Floresta da Tijuca, representante do bioma Mata Atlântica, no município do Rio de Janeiro; 
2- Fomentar a 
Coleção Entomológica do Laboratório Experimental de Análises Clínicas e Parasitologia do Curso de Ciências Biológicas, do campus Norte Shopping, UNESA – RJ; 
3- 
Implementar as coleções entomológicas de outras instituições de ensino e pesquisa;
4- Congregar novos pesquisadores e estudantes para linhas de pesquisas em 
tabânidas.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
Para a consecução dos objetivos utilizar-se-ão diversas abordagens metodológicas, a saber: 
1- Para a atualização do 
conhecimento e diagnóstico da tabanofauna da Floresta da Tijuca serão realizadas coletas periódicas bimensais em locais já definidos segundo a maior densidade 
populacional de tabânidas, por meio da instalação de armadilhas de Malaise e armadilhas suspensas de Rafael e Gorayeb, além da coleta por meio de rede entomológica. 
As armadilhas permanecerão a campo em trabalho de coleta por período não inferior a uma semana a cada coleta bimensal.	
2- Os espécimes coletados, após terem 
sido mortos em álcool 70° ou câmara mortífera com acetato de etila, serão identificados, contados e montados a seco em alfinetes entomológicos;
3- Os espécimes serão 
incorporados às coleções entomológicas do Laboratório Experimental de Análises Clínicas e Parasitologia do Curso de Ciências Biológicas do campus Norte Shopping, 
UNESA – RJ e de outras instituições de ensino e pesquisa.
4- Para a difusão do conhecimento produzido serão elaborados artigos e notas científicas, e os dados 
alimentarão a base de dados do catálogo online, reunindo documentos (imagens, mapas interativos, vídeos, bibliografia, etc.) acerca das espécies de tabânidas ocorrentes 
no bioma Mata Atlântica.

4 RESULTADOS ESPERADOS
De acordo com os objetivos e metodologias propostas esperam-se os seguintes resultados a partir das atividades 
a serem realizadas: 
	1- Atualização e ampliação do conhecimento da fauna de tabânidas do bioma Mata Atlântica, a partir de levantamento e registro das espécies 
ocorrentes na Floresta da Tijuca, remanescente do bioma e maior floresta urbana do mundo.   
	2- Ampliação do acervo em número de espécies e espécimes, da Coleção 
Entomológica do Laboratório Experimental de Análises Clínicas e Parasitologia, do Curso de Ciências Biológicas do campus Norte Shopping, e de outras instituições de 
pesquisa e ensino;
3- Sedimentar grupo de pesquisa do tema, congregando novos pesquisadores e estudantes para a linha de pesquisa proposta.
4- Alimentar catálogo 
online acerca dos tabânidas do bioma Mata Atlântica.

5 VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÕMICA
	A atual proposta é parte de um projeto mais abrangente intitulado 
“Atualização do conhecimento da tabanofauna do bioma Mata Atlântica, 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 relativos ao tema. O proponente reuniu um acervo de cerca de 2400 arquivos contendo 
informações diversas, acerca da bibliografia especifica e relativa a tabânidas, principalmente aos da região neotropical. Reuniu também cerca 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 dos deslocamento e acesso aos pontos de coletas e 
para a manutenção de armadilhas. 
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PROJETO: Impacto do treinamento intenso isocalórico e de alta intensidade do CrossFit nos efeitos agudos hemodinâmicos, autonômicos e no 
dispêndio energético em indivíduos obesos com hipertensão arterial sistêmica

Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO
A obesidade se tornou uma pandemia dos tempos modernos e a previsão é de que sua incidência aumente a cada ano. Segundo dados da última 
estatística sobre obesidade feita no Brasil (VIGITEL, 2012), a proporção de pessoas acima do peso no Brasil avançou de 42,7% em 2006, para 48,5% em 2011. No mesmo 
período, o percentual de obesos subiu de 11,4% para 15,8% no País. Por motivos óbvios, a obesidade é considerada em todo mundo um grave problema de saúde pública 
por aumentar a prevalência da resistência à insulina (RI), da dislipidemia, do diabetes mellitus do tipo 2 (DM2), das doenças cardiovasculares (DCV) e, principalmente, da 
hipertensão arterial sistêmica (HAS) (FRIEDMAN, 2009).

A HAS relacionada à obesidade tem sido considerada um modelo especial de hipertensão, e hoje a medicina 
trabalha, de forma multidisciplinar, para colocar em prática uma abordagem diferente e específica para esses casos. As razões para isso fundamentam-se no fato de que a 
combinação da obesidade com a hipertensão é frequentemente associada com anormalidades metabólicas, como elevação sanguínea dos triglicerídeos, do colesterol, da 
glicose e redução do HDL-colesterol e, assim, imputa ao indivíduo um alto risco para o desenvolvimento de doenças isquêmicas e do diabetes mellitus (RE, 2009).

A 
causa da HAS induzida pela obesidade é complexa e multifatorial, e inclui mecanismos endócrinos, metabólicos e hemodinâmicos. Os mecanismos que justificam a 
relação da HAS com a obesidade baseiam-se inicialmente pelo desenvolvimento do processo inflamatório de baixo grau, que por sua vez promove ativação do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), disfunção endotelial, desenvolvimento da resistência à insulina e aumento da atividade do sistema nervoso simpático (SNS), que 
acarreta na disfunção autonômica de maneira precoce (LANDSBERG, 1986). Nesse contexto, vários são os fatores de risco para o desenvolvimento da HAS associada a 
obesidade, mas o sedentarismo pode ser considerado um dos principais fatores ligados às causas de óbitos (MCGAVOCK et al., 2006). 

Sabe-se que uma única sessão de 
exercício físico provoca redução na pressão arterial, efeito esse que pode ser mantido por até 24 h após o exercício (NEGRÃO & RONDON, 2001; GUIMARÃES et al., 2010), 
além disso, o exercício físico regular pode atenuar a disfunção endotelial e a disfunção autonômica (HAMBRECHT et al., 1998). As adaptações crônicas impostas pela 
prática regular de exercícios físicos apresentam importante relevância clínica na prevenção e reabilitação das doenças cardiometabólicas (YAMASHITA et al., 2001), mas 
dependem da regularidade, da duração, e da intensidade e do tipo de treinamento físico (POWERS et al., 1998; STARNES et al., 2005). 

Neste sentido, em 2001, o 
Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM, 2001) publicou em seu posicionamento a recomendação mínima de 150 minutos/semana de atividades de intensidade 
moderada (entre 3 a 6 METs) para adultos com sobrepeso e obesos visando a melhora na saúde; entretanto, observou-se que 200–300 minutos/semana foi mais eficiente 
na perda de peso a longo prazo.

Por outro lado, surgiram diferentes hipóteses a respeito da manipulação das variáveis do treinamento e seus efeitos sistêmicos, com 
exemplo, Falconi et al. (2015) compararam sessões de treinamento ergométrico de intensidade moderada (TM) com o intervalado de alta intensidade (HIIT). Neste estudo 
foi possível observar um dispêndio energético mais elevado no HIIT em comparação ao TM. Tal efeito não parece ser dependente da modalidade do exercício físico, pois 
Paoli et al. 2012, mostraram que durante curtas sessões de treinamento resistido de alta intensidade (HIRT), o dispêndio energético no período de repouso após o 
exercício foi maior em comparação ao treinamento resistido tradicional (TT).

Paralelamente, outro programa de treinamento que vem crescendo bastante na prática 
diária da população é o CrossFit®, um modelo de HIIT que envolve exercícios funcionais, constantemente variados em alta intensidade. O CrossFit é um programa de 
condicionamento físico não específico, com o objetivo de otimizar o condicionamento físico geral do ser humano, baseado em 10 valências: resistência 
cardiorrespiratória, resistência muscular, força, flexibilidade, potência, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão (SMITH et al., 2013). As sessões de 
treinamento visam a realização de um alto número de repetições, executadas na maior velocidade possível e curtos intervalos de descanso visando uma alta demanda 
cardiometabólica (TIBANA et al., 2015). Estudos recentes mostraram que a prática regular do CrossFit foi capaz de promover melhora significativa na capacidade aeróbia 
máxima (VO2máx) e na composição corporal de indivíduos adultos de ambos os sexos, independentemente do nível de condicionamento físico (SMITH et al., 2013). No 
entanto, até o presente momento nenhum estudo mostrou a eficácia dessa metodologia de treinamento nos parâmetros hemodinâmicos, autonômicos e sobre o 
dispêndio energético de indivíduos obesos pré-hipertensos ou hipertensos.

Objetivos
	O objetivo deste projeto é investigar o efeito do HIIT, baseado na metodologia 
do CrossFit, nos efeitos agudos cardiovasculares e metabólicos de indivíduos obesos pré-hipertensos e/ou hipertensos.

Os objetivos específicos serão investigar 
diferentes intensidades e volumes de treinamento sobre:
1) Composição corporal;
2) Função endotelial e pressão arterial (PA);
3) Função cronotrópica e autonômica, 
e
4) Dispêndio energético.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Universo e amostragem

O presente projeto será realizado nas dependências do Campus Ilha do 
Governador, no Laboratório de Fisiologia do Exercício (LAFIEX) em parceria com o Laboratório de Pesquisas Clínicas e Experimentais em Biologia Vascular (BioVasc / UERJ) 
e o Laboratório de Ciências da Atividade Física da UNIVERSO (LACAF).

2.2. Ética da Pesquisa
	
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto (2532 – CEP/HUPE CAAE: 0165.0.228.000-09) e atendeu às normas sobre pesquisa envolvendo seres humanos, que constam na resolução 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, de 12 de dezembro de 2012.

2.3 Procedimento da Coleta de Dados

Os voluntários serão divididos em dois grupos. O 
primeiro grupo será composto por adultos obesos e o segundo composto por adultos eutróficos. Ambos serão submetidos ao treinamento do CrossFit onde serão 
avaliadas as seguintes variáveis:
•
Antropometria (IMC, RCQ e composição corporal);
•
Variável hemodinâmica (Pressão arterial);
•
Variáveis da modulação 
autonômica (FC e R-R);
•
Variáveis da função vascular (reatividade microvascular), e
•
Variáveis metabólicas (consumo de oxigênio e dispêndio energético).

2.4 Teste 
de 1RM e Programa de Treinamento do CrossFit
	
Para obtenção da carga de 1RM nos exercícios utilizados no programa de treinamento (clean, front squat, push press 
e thruster), o seguinte procedimento será realizado: os avaliados realizaram um aquecimento específico no próprio exercício com cargas leves para realização de 10 
repetições. Após intervalo entre três e cinco minutos, as cargas serão adicionadas progressivamente até que os participantes executem somente uma repetição. Cada 
participante terá três tentativas para executar 1RM, caso contrário, uma nova data será reagendada para o teste.
Após a realização do teste de 1RM, os participantes 
serão submetidos a três programas de treinamento em dias distintos (intervalo de 48h entre cada sessão de treinamento) e a carga total de treinamento será equalizada 
(treinamento isocalórico) da seguinte forma:
Programa 1: 4 séries de 12 repetições com 40% de 1RM
Programa 2: 4 séries de 8 repetições com 60% de 1RM
Programa 
3: 4 séries de 6 repetições com 80% de 1RM
Os participantes serão instruídos em terminar a sessão de treinamento no menor tempo possível e, ao final da sessão de 
treinamento a carga externa será avaliada pelo produto da percepção subjetiva de esforço (PSE) e o tempo total da sessão.

2.5 Antropometria e composição corporal

 
Sob o ponto de vista clínico serão realizadas medidas de massa corporal (Kg), estatura (m), circunferência da cintura (cm) e quadril (cm). A massa corporal será mensurada 
em balança plataforma da marca Filizola com precisão de 100g e a estatura com escala com precisão de 1,0 cm. O IMC será calculado pela razão entre massa corporal (kg) 
e o quadrado da estatura (m2). A circunferência da cintura será medida com fita flexível com precisão de 0,1 cm no ponto médio entre o último arco costal e a crista ilíaca. 
A circunferência do quadril será medida em sua maior circunferência. Calculou-se então a relação cintura/quadril (RCQ).

2.6 Avaliação da pressão arterial casual 
 
 
Média de duas medidas da PA sistólica e diastólica obtidas na sala de atendimento em posição sentada após 10 minutos de repouso (G.TECH, Onbo EletronicsTM; 
Shenzhen, Guangdong, CHN). 
  
2.7 Análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) 
 
Com os voluntários na posição supina, os intervalos entre cada batimento 
cardíaco (R-R) serão coletados em repouso por um período de 10 minutos. Para aferição da VFC na situação de repouso, foram considerados os valores obtidos nos 5 
minutos finais (5-10 minutos). Os índices R-R serão coletados por meio de um frequencímetro (Polar V800, Kempele, Finland). Todos os sinais foram adquiridos em 
frequência de amostragem de 1000Hz. Os dados coletados foram armazenados para posterior análise em algoritmos próprios escritos em MatLab (The Math Works 
Company, Release 2018a). A análise da potência espectral será realizada pela transformada rápida de Fourier e do periodograma de Welch, sendo considerados para fins 
de cálculo os componentes de muito baixa (VLF: 0,0033 - 0,04 Hz), baixa (LF: 0,04 - 0,15 Hz) e de alta (HF: 0,15 - 0,40 Hz) frequência. Com base nos resultados 
encontrados, o balanço simpatovagal será calculado pela razão LF/HF (Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and 
Electrophysiology (1996).

2.8 Laser-Doppler fluxometria cutânea (LDF)

Uma luz de laser de baixa potência incide na superfície do tecido pesquisado e fótons migram 
através do tecido de maneira randômica. A interação deste com um ou mais objetos que se movem pelo campo pesquisado, por exemplo, hemácias, desviam os fótons 
numa sequência e em quantidade determinada por um ângulo de desvio, pelo comprimento de onda da luz do laser e pela velocidade. As ondas de vasodilatação e 
vasoconstrição serão medidas em unidades de perfusão convencionais, e, pela análise espectral será possível identificar variações na amplitude destas ondas dentro de 
diferentes intervalos de frequências relacionados a fatores envolvidos na vasomotricidade, como atividade endotelial (0,01–0,02 Hz), neurogênica (0,02–0,06 Hz), 
miogênica (0,06–0,15 Hz), respiratória (0,15–0,4 Hz), e cardíaca (0,4–1,6 Hz).

2.9 Medida do Dispêndio Energético Após as Sessões de CrossFit

A medida do gasto 
calórico na sessão será realizada através da monitorização do consumo de oxigênio, incluindo-se a fase de aquecimento da sessão.  Para isto, será utilizado 
pneumotacógrafo de baixo fluxo com máscara de silicone (Hans Rudolph, Cidade, Estados Unidos) e analisador de gases VO2000 (Medical Graphics, Saint Paul, Estados 
Unidos) para monitorização do consumo de oxigênio.

3.	RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados a serem alcançados ao final da execução do presente 
projeto são:
	
1)	Melhora do perfil antropométrico (IMC, RCQ e composição corporal);
2)	Melhora nas variáveis hemodinâmicas (PA);
3)	Melhora na modulação 
autonômica (aumento da atividade parassimpática e redução da atividade simpática);
4)	Melhora na função vascular (reatividade microvascular), e
5)	Maior dispêndio 
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PROJETO: Desempenho dos Sistemas de Prescrição Eletronica e apoio à Decisão em Pediatria: uma revisão sistemática.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução. A segurança dos pacientes é uma prioridade nos sistemas de saúde em todo o mundo. A cada ano, muitos pacientes são prejudicados por erros de 
medicamentos, e cerca de um terço desses erros podem ser evitados.. Erros de medicação são uma das causas mais comuns de eventos adversos, incluindo a prescrição, 
transcrição, dispensação e erros na administração (Ghaleb et al., 2005). Segundo o National Council for Medication Error report and Prevention, erros de medicação são 
preveníveis e capazes de causar ou facilitar o uso inapropriado de um medicamento, levando ou não danos ao paciente, profissionais de saúde e instituicoes, enquanto o 
medicamento está sob o controle do profissional de saúde, paciente ou cliente (Aguiar et al, 2006). Estes são decorrentes de múltiplas causas, destacando-se, dentre elas, 
a ilegibilidade e a falta de informações das prescrições (Aguiar et al., 2006).  De acordo com a definição de Fontan et al. (2003), um erro de prescrição se refere a qualquer 
erro no nome de um fármaco, na forma de dosagem, na via de administração, ou a omissão de qualquer um desses itens na prescrição, incluindo o nome do prescritor e 
qualquer interação medicamentosa. Um erro de medicamento com significado clínico ocorre quando, como resultado de uma decisão ou ordem de prescrição 
(originalmente escrita à mão), há redução na probabilidade do tratamento ser oportuno e efetivo ou  aumento no risco de dano quando se compara com a prática 
geralmente aceita, sendo que esses dois efeitos devem ser significativos e não intencionais (Ghaleb et al., 2005). Em um hospital de Belo Horizonte, das prescrições 
escritas totalmente à mão constatou-se um risco 6,3 vezes maior de problemas, enquanto que as mistas (composta por prescrição digitada e escrita à mão) apresentaram 
um risco 3,5 vezes maior de problemas, quando comparadas às digitadas (computadorizadas e impressas) (Aguiar et al., 2006).
Fatores relacionados aos complexos 
cuidados médicos durante uma consulta  (pex: número de diagnósticos e de medicações por paciente) foram correlacionados com a ilegibilidade. Isso porque pacientes 
com perfis médicos complicados apresentam maior risco de efeitos adversos mais graves se uma prescrição incorreta é dispensada, e  um aumento potencial nas 
interações medicamentosas ou contra-indicações (Sano et al., 2002). Recomenda-se que as prescrições sejam legíveis, não apresentem nenhum equívoco, e sejam 
datadas e assinadas com clareza para a boa comunicação entre o prescritor, o farmacêutico e o enfermeiro. Além disso, uma boa prescrição deve conter informações 
suficientes para permitir que o farmacêutico ou o enfermeiro detectem possíveis erros antes de o fármaco ser fornecido ao paciente (Aguiar et al., 2006). Os Sistemas 
Computadorizados de Prescrição Eletronica (SPE) com e sem sistemas de Apoio à Decisão (SAD) podem ser eficazes na redução de erros de medicamentos e de eventos 
adversos a medicamentos. A efetividade tem sido demonstrada em pediatria. No entanto, a adoção de tecnologias de informação como um investimento específico dos 
serviços de saúde, ou até mesmo como uma política de saúde em nível nacional, deve ser baseada em evidências provenientes de estudos mais consistentes. Acredita-se 
amplamente que a tecnologia da informatização irá revolucionar a prescrição, a dispensação e a administração de medicamentos. O SPE é muitas vezes promovido para 
reduzir os erros de prescrição, e automatizar a dispensação, preconizando o código de barras para reduzir a medicação administrada por engano (Franklin et al., 2007). 
Por outro lado, alguns efeitos negativos de SPE e SAD são apontados, especialmente sobre o treinamento de médicos residentes e estudantes, que podem se tornar 
excessivamente dependentes dos aplicativos para cálculos e processos que exijam memorização. Há que se levar em conta, igualmente, os custos de implementação e 
manutenção de tais sistemas, em termos de aquisição e manutenção de hardware e software, e o treinamento necessário para a equipe de saúde que ira utilizá-los 
(Kawano et al., 2006). Revisões sistemáticas avaliadas na literatura em torno do apoio à decisão mostram que as tecnologias têm o potencial para melhorar o 
desempenho profissional, mas os efeitos sobre os resultados em paciente ainda são pouco claros. Várias características têm sido relacionadas ao êxito do apoio à decisão 
na clínica. Estes incluem a utilização de um computador para gerar o apoio à decisão baseado na análise dos dados dos SPE automatizados, sincronia com fluxo de 
trabalho clínico habitual (Kaushal et al., 2003; Kawamoto e Lobach, 2003; Garg et al., 2005; Kawamoto et al., 2005). No entanto, apenas uma dessas revisões, de acordo 
com Kawamoto e Lobach (2003), realizou sua análise com provas de alta qualidade (ensaios clínicos controlados randomizados). Nenhuma das revisões sistemáticas 
separou resultados pela sua ordem natural de dificuldade: desenvolvimento do sistema, ocorrência de mudanças no comportamento e no resultado dos pacientes, e 
nenhuma discutiu aspectos que predizem sucesso versus o fracasso de cada resultado. A crescente informatização da saúde, nem sempre pautada pela melhor escolha 
tecnológica em termos de qualidade de software, faz com que os sistemas de saúde corram o risco de implementação irracional de tecnologia, o que traria danos e custos 
desnecessários adicionais.. A lacuna de conhecimento ainda existente em relação à efetividade dos SPE e SAD em pediatria é significativa; deste modo, este projeto visa 
contribuir para a geração de evidências em relação a este tema, de modo a subsidiar a tomada de decisão sobre a incorporação de tais tecnologias. Por último, embora 
uma revisão seja limitada a sistemas para fármacos, nenhum estudo até o momento analisou todos os CPOE, independentemente da presença deste recurso no sistema. 
Objetivo Geral Avaliar o desempenho dos Sistemas de Prescrição Eletrônica (SPE) e de Apoio à Decisão (SAD) na redução de erros de prescrição e de eventos adversos a 
medicamentos em pacientes pediátricos. Objetivos Específicos: Descrever os tipos de erros de medicamentos e de eventos adversos a medicamentos em pediatria 
associados à implementação de Sistemas de Prescrição Eletrônica com ou sem sistema de Apoio à Decisão; Comparar a freqüência de erros de medicamentos e eventos 
adversos a medicamentos segundo a presença ou a ausência de sistemas computadorizados de prescrição. Método. Este estudo compreenderá uma revisão sistemática 
sobre o desempenho de Sistemas de Prescrição Eletrônica com ou sem e\ Sistemas de Apoio à Decisão sobre erros de medicamentos e eventos adversos a medicamentos 
em pacientes pediátricos, abrangendo a literatura científica disponível até o mês de dezembro de 2018. O projeto será registrado na plataforma Prosperus. 3.2. Estratégia 
de Busca: serão pesquisadas as bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science, além das bibliotecas virtuais provenientes da Biblioteca Virtual em Saúde (Bireme) 
Lilacs, Cochrane Library, SciELO, Adolec, HISA, Homeoindex, Leyes, MedCarib, REPIDISCA, PAHO e WHOLIS, para artigos publicados até dez 2018. A estratégia de busca 
utilizada para as bases de dados da PubMed seguirá preliminarmente o algoritmo listado abaixo:(Medical Records Systems, Computerized[MeSH Terms]) AND 
(Medication Errors[MeSHTerms]).   (PEDIATRIC*[Title/Abstract] OR CHILD*[Title/Abstract]) AND (Medical Records Systems,Computerized[MeSH Terms]) AND (Medication 
Errors[MeSH Terms]) e adaptado às demais bases. Além disso, serão obtidas as referências cruzadas dos artigos selecionados via busca eletrônica. Caso necessário serão 
contactados autores com vistas à obtenção de manuscritos citados, porém não publicados.O desenho seguira o guideline PRISMA (Moher et al.,2006) e incluira artigos 
observacionais ou Ensaio Clínico Randomizado (ECR) tipo antes e depois sobre erros de medicamentos ou eventos adversos a medicamentos em pediatria, mediante o uso 
sistemas de apoio à prescrição ou decisão em qualquer idioma. Serão excluídos os relatos sobre sistemas centrados essencialmente no diagnóstico, ou na prescrição de 
vacinação, alimentação ou de outros procedimentos terapêuticos não medicamentosos; os estudos duplicados, os exclusivamente descritivos sem grupos de comparação. 
A leitura de resumos empregará o software ZOTERO. Serão extraídos os dados dos textos completos selecionados em dupla de maneira mascarada e independente por 
dois revisores. Os resultados serão sintetizados em tabelas, interpretados, discutidos, contextualizados e redigidos dois manuscritos a serem submetidos a publicação em 
revistas indexadas. Uma busca preliminar identificou 22 artigos, sendo a maioria em hospitais. Pelo menos dez artigos sobre efeito de CPOE com ou sem SAD nos erros de 
dosagem e cerca de oito artigos estudando eventos adversos a medicamentos. Estratégia de análise dos dados A qualidade metodológica de cada artigo será avaliada 
utilizando a uma escala adaptada de Garg et al. (2005). O sistema de escore utilizado avaliará os estudos em termos de quatro fontes potenciais de viés: unidade de 
alocação, a presença de diferenças de base entre os grupos que sejam potencialmente associadas aos resultados do estudo, objetividade dos resultados e seguimento 
completo. Cada categoria de viés será classificada numa escala de 0 a 2, com 2 indicando a maior qualidade metodológica. Os resultados desta avaliação serão somados, 
com um total máximo possível de 8 pontos. Considerações Éticas: Foi isento por não implicar em coleta de dados em seres humanos Etapas incluem: Busca Bibliográfica – 
1 mês; Leitura de resumos  e seleção – 2 meses; Leitura textos completos e extração de resultados – 4 meses; Sintese de Resultados em tabelas e redação dos manuscritos 
– 3 meses; Redação de dois manuscritos e submissão – 2 meses. Resultados Esperados: Este é um estudo abrangente que espera contribuir para o conhecimento sobre 
erros de prescrição em faixa etária em que este evento é mais frequente. Como produto estão previstos dois manuscritos submetidos à publicação em revistas indexadas 
de alto impacto com a participação dos bolsistas de iniciação científica do edital IC UNesa vigente 2018-19. Viabilidade técnico-economica: A pesquisadora principal tem 
financiamento de Bolsa de Produtividade em Pesquisa CNPq, dois bolsistas IC UNESA estão vigentes com este projeto e o Laboratório de Epidemiologia Clínica proverá o 
acesso as bases indexadas e apoio administrativo. Referencias Bilbiograficas: Aguiar G, Silva LAJ, Ferreira MAM. Ilegibilidade e ausência de informação nas prescrições 
médicas: fatores de riscos relacionados a erros de medicação. Rev Bras Prom Saúde 2006; 19:84-91. Akobeng, AK. Understanding systematic reviews and meta-analysis. 
Arch Dis Child 2005; 90:845-848. Arensman W, Price N, Pickens K. Automated interpretation of medical prescription text. AMIA Annu Symp Proc 2008; 865. Bates DW, 
Evans RS, Murff H, Stetson PD, Pizziferri L, Hripcsak G. Detecting adverse events using information technology. JAMIA 2003; 10:115-128. Bates DW, Gawande AA. 
Improving safety with information technology. N Engl J Med 2003; 348: 25262634. Begg CB, Berlin JA. Publication bias: A problem in interpreting medical data. J Royal 
Stat Soc Series A (Stat Soc) 1988; 151:419-463. Bemt PM, Van Den, Postma MJ, Van Roon EN, Chow MC, Fijn R, Brouwers JR. Cost-benefit analysis of the detection of 
prescribing errors by hospital pharmacy staff. Drug Saf 2002; 25:135-143. Borenstein M, Hedges LV, Higgins JPT, Rothstein HR. Introduction to meta-analysis.  Chichester 
2009; John Wiley & Sons, pp. 105-125. Canadian Institute for Health Information. Drug expenditure in Canada: 1985 to 2004. Ottawa 2005: Canadian Institute for Health 
Information. Disponível em: http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/H115-272004E.pdf. Acesso em: 10/07/2009. Clarke M, Oxman AD (eds.). “Cochrane Reviewers’ 
Handbook 4.1”. In: Review Manager (RevMan) Version
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO:
O acidente vascular encefálico (AVE) representa a maior causa de incapacitação da população acima dos 50 anos. Visto sua importância epidemiológica 
como problema de saúde pública, pela magnitude de sua prevalência e incidência, estratégias preventivas devem ser adotadas, como o estudo de produtos para redução 
do número de casos e gravidade. O Pomegranate, em destaque o Romã (Punica granatum L.), rica em compostos fenólicos aos quais se atribuem ação neuroprotetora, 
pode se tornar um alimento funcional sendo um novo alvo terapêutico. Igualmente rica em agentes bioativos, como Resveratrol, pode também retardar as complicações 
do estresse oxidativo presente na neuroinflamação, presente na patogênese de doenças como o Alzheimer, Parkinson e AVE. O presente estudo realizará uma revisão 
sistemática para eleger trabalhos que apresentam relevância frente à relação de neuroproteção do Pomegranate e o AVE. Os trabalhos selecionados serão considerados 
como cumprindo os critérios de elegibilidade para inclusão no estudo. O resultado apresentará uma seleção final  artigos que atendam a todos os critérios na seleção dos 
estudos e extração dos dados. A partir, da leitura completa dos artigos selecionados, poderemos avaliar se há relação entre o consumo de Pomegranate e diminuição de 
espécies reativas de oxigênio (ROS) e inflamação resultante da isquemia focal. Por fim, avaliar se alimentos enriquecidos por polifenóis presente na romã, entre outras 
fontes de biodisponibilidade, poderão vir a ser um novo alvo terapêutico além de diminuir a incidência de preditivos de risco relacionados ao AVE.
OBJETIVO:
Avaliar 
novos estudos sobre o efeito neuroprotetor dos componentes extraídos do Pomegranate, destacando os compostos fenólicos. estruturando os principais acometimentos 
em pacientes com acidente vascular encefálico, relações neuroquímicas, neuroprotetores, imunofarmacologia e relacionado com o AVE. Fornecer um quadro atualizado 
para relação de AVE e o Pomegranate, apontando o estado da arte, limitações e direções futuras para pesquisas sobre tema.
METODOLOGIA
Utilizaremos o método 
PRISMA para a revisão sistemática, por meio de artigos em inglês e português sobre aspectos neuroprotetores do Pomegranate para prevenir o AVE, testes fitoquímicos 
em modelos experimentais com animais, e novos estudos sobre o potencial terapêutico e nutracêutico dos agentes bioativos no extrato da fruta para a doença. Incluímos 
em nosso estudo: revisões, meta-análise, relatos de casos e trabalhos originais. Nenhum status de publicação ou restrição de data de publicação foi imposto. Utilizaremos 
como critérios de exclusão: (a) dissertações, (b) revisões de livros, (c) trabalhos de conferência ou editoriais. Os trabalhos considerados relevantes serão analisados e 
incluídos no estudo.
As buscas on-line nas bases de dados Scielo, Pubmed / Medline e ISI Web of Knowledge, (2007-2017) serão realizadas  e repetidas usando termos e 
associações relevantes: (e.g. [Efeito Neuroprotetor e Pomegranate], [Compostos fenólicos e AVE], [Resveratrol e AVE], [Pomegranate e AVE]); todos indexados no MESH / 
Pubmed. As pesquisas ocorrerão em dois momentos, à primeira, destinada aos aspectos de neuroproteção e biodisponibilidade do Pomegranado para que possa permitir 
o entendimento dos mecanismos de ação desses alimentos a partir da sua composição química frente aos aspectos de patogênese do AVE isquêmico, ao passo que no 
segundo momento, focaremos nos compostos fenólicos, Resveratrol e por fim associação direta entre os principais grupos de interesse, o Pomegranate e novos estudos 
relacionados à profilaxia e terapêutica voltada para pacientes com AVE. Para tal, examinaremos resumos para referências direcionadas à nossa pesquisa, além de verificar 
se o estudo será relevante ao nosso levantamento, então o artigo completo será obtido.
SELEÇÃO DE ESTUDO:
Inicialmente, os documentos adquiridos da base de dados 
serão comparados para remover registros duplicados. Os documentos serão selecionados para elegibilidade com base em seu título e resumo e, quando necessário, a 
publicação de texto completo será revisada. Tipos de modalidades: Serão incluídos estudos que investiguem a conectividade neuroprotetora usando relação entre efeito 
do Pomegranate e o AVE. Estudos de conectividade neuroquímica baseados em aspectos fitoquímicos e farmacocinéticos aplicados ao AVE também serão incluídos.
Em 
suma:
Projeto de estudo: Estudos experimentais, meta-análises, documentos originais e projetos de revisão serão incluídos.
População: população de estudo composta 
de indivíduos saudáveis ou indivíduos com AVE (por exemplo, adultos jovens, de meia-idade e idosos). Além de cobaias não humanas.
Intervenção: as intervenções 
profiláticas foram definidas como qualquer relação entre o potencial de ação do composto extraído do Pomegranate e a fisiopatologia cerebral associada ao quadro 
clínico de AVE, a partir do efeito neuroprotetor do fruto romã.
RESULTADOS ESPERADOS:
Relação neuroprotetora benéfica à saúde mental humana.
VIABILIDADE 
TÉCNICA E ECONÔMICA:
Pesquisa totalmente viável sob responsabilidade do autor.
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PROJETO: Uso de chatbots como ferramenta auxiliadora do processo ensino-aprendizagem em fisioterapia neurofuncional.

Cronograma:
Cronograma:
Fevereiro a abril de 2019: Refinamento do projeto e programação do chatbot.
Maio a julho de 2019: implantação e testes do sistema. Apresentação do 
projeto/elaboração de resumo para discussão em reunião científica.
Agosto a dezembro de 2019: ab

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
O curso de fisioterapia da Universidade Estácio de Sá, possui disciplinas básicas e complexas distribuídas em 10 semestres, perfazendo mais de 4000 horas de 
aprendizagem, preparando o egresso para atuar em diversas áreas do conhecimento do profissional fisioterapeuta. Dentre essas disciplinas, destaca-se a fisioterapia 
neurofuncional como tendo elevado grau de dificuldade para o estudante, sendo o elo entre a saída do bloco básico de disciplinas, com a entrada do estudante no 
universo dos estágios práticos, tanto nos espaços acadêmicos, quanto nas clínicas escolas.
Agentes de conversação utilizando inteligência artificial ou chatbots, 
promovem uma interface de processamento de linguagem natural para seus usuários. Atualmente, chatbots estão ligados a redes sociais, sistemas de recomendação, 
sites de vendas e na educação, onde, neste último, apontam como ferramenta de apoio e motivacionais como apresentados nas obras de Leonhardt e Tarouco (2006) e 
Manfio et al. (2014).
A junção da inteligência artificial por meio dos chatbots, com as ferramentas de ensino hibrido utilizando metodologias ativas, pode se tornar o novo 
paradigma facilitador do processo de ensino-aprendizagem.

Objetivo
Construir uma ferramenta robotizada de processamento de linguagem natural do tipo chatbots 
para incrementar a aprendizagem de alunos do curso de fisioterapia na disciplina de fisioterapia neurofuncional.
Metodologia 
Será construído um robô de 
processamento de linguagem natural do tipo chatbot utilizando arquitetura open source (https://blip.ai/) de inteligência artificial para aumentar a interação de 
estudantes do curso de fisioterapia com a disciplina de fisioterapia neurofuncional. Na primeira fase do estudo, os autores vão elaborar/simular as principais prováveis 
perguntas utilizadas pelos alunos da disciplina, baseada no livro texto adotado pela instituição de ensino, e que serve de referência básica para o aprendizado no 
semestre. Num segundo momento, o chatbot será divulgado nas principais plataformas de interação como whatsapp, facebook e página da disciplina no SIA para testes, 
correções e opiniões/sugestões dos discentes com relação a usabilidade e importância da ferramenta. 
Para mensurar a vivência dos usuários em forma de opinião 
explicita, será construído um questionário baseado na web para avaliar as impressões subjetivas imediatamente após 10 minutos de conversa com o aplicativo de 
chatbots. As questões abordarão a vivência dos participantes voluntários em respostas utilizando escalas bidirecionais, como por exemplo, (1 – não totalmente engajado; 
até 5 – muito engajado). Os participantes serão indagados também se utilizariam o sistema de conversas novamente e se a experiência final foi tida como positiva ou 
negativa. Haverá um canal de comunicação livre, por meio de e-mail, para os usuários do sistema escreveram livremente sobre suas opiniões e sugestões para o 
programa.

Resultados esperados
O presente estudo piloto pretende levantar evidências científicas preliminares sobre a utilização de novas tecnologias de inteligência 
artificial no meio acadêmico em uma disciplina de considerado grau de dificuldade no curso de fisioterapia da Universidade Estácio de Sá.
Espera-se inicialmente, que o 
aluno avalie de forma positiva a ferramenta de conversa auxiliando-os a compreender a disciplina estudada contribuindo para uma melhor retenção dos conteúdos 
oferecidos em sala de aula. 
Posteriormente, à medida em que o sistema for aprendendo, acreditamos ser possível, direcionar conversas com elevado grau de sucesso 
e/ou sugerir novos tópicos de discussão. Os chatlogs deste estudo preliminar, serão utilizados para refinar o sistema e melhorar o desempenho geral, ampliando as 
ferramentas de ensino-aprendizagem com novas tecnologias. E o que mais importa, é tornar as aulas mais dinâmicas e divertidas para o corpo discente.
Viabilidade 
técnica e econômica
A plataforma open source (https://blip.ai/) será utilizada para o desenvolvimento do chatbot e a implantação sem custos será de responsabilidade 
do docente pesquisador com recursos próprios necessários à viabilização do projeto.


Lattes: http://lattes.cnpq.br/3401431872050057

sexta-feira, 8 de março de 2019 Página 193 de 203



SaúdePROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2019 UNESA

PESQUISADOR(A): Vanessa Rosse De Souza
Plano de trabalho vinculado ao curso: Nutrição

@: vanessa_rosse@hotmail.com

PROJETO: Caracterização físico-química e atividade antioxidante de amostras de mel produzidas na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO
	Segundo o Codex Alimentarius (2001) o mel é definido como substância doce, natural, produzida pelas abelhas a partir do néctar das plantas ou de 
secreções de partes vivas de plantas ou excreções de insetos sugadores de plantas nas partes vivas das mesmas, que as abelhas são responsáveis por coletar e 
transformar através de combinações com substâncias específicas próprias. Os méis sofrem deposição, desidratação e são armazenados até amadurecer e são classificados 
de acordo com a sua origem em mel de flor ou de néctar e melado.
	O mel é um alimento composto de macro e micronutrientes que atribuem propriedades nutricionais 
e terapêuticas a este produto (Kateel et al., 2018). Nos últimos anos, o consumo de mel aumentou consideravelmente, esse aumento esta relacionado principalmente às 
suas características que podem conferir benefícios à saúde humana, o mel possui atividade antioxidante que promove proteção ao organismo, devido à presença de 
ácidos orgânicos, carotenóides, vitaminas, minerais em sua composição. Além de ser uma forma natural de adoçante geralmente usado como um aditivo alimentar em 
muitas bebidas e alimentos (Silva et al., 2016).
	O rápido crescimento da produção de mel tornou o setor importante para a economia de muitos países em 
desenvolvimento, com isso, há uma preocupação crescente com a saúde pública, já que o mel sofre muitas mudanças em sua composição durante o armazenamento e 
processamento (Tornuk et al., 2013). Além disso, a má prática agrícola e as pequenas quantidades de produção de mel proporcionaram um aumento no interesse em sua 
adulteração (Wang et al., 2009).
	A Comissão Europeia estipulou que nada deve ser adicionado ao mel (Comissão, 2002), porém a disponibilidade limitada e o seu preço 
favoreceram a prática da adulteração (Anklam, 1998). O mel pode ser adulterado principalmente com adoçantes mais baratos, como os xaropes de milho e açúcar que 
simulam sua própria composição (Li et al., 2017; Naila et al., 2018; Sobrino-Gregorio et al., 2017). O mel adulterado favorece a economia dos produtores e podem ter 
efeitos negativos na nutrição e saúde do consumidor (Tosun, 2013). Portanto, garantir a autenticidade do mel tornou-se um questão muito importante para todos os 
envolvidos na cadeia alimentar (Sobrino-Gregorio,et al., 2017).
	A Região Serrana do Estado Rio de Janeiro desponta como uma importante produtora de méis, segundo 
registros na Secretaria de Agricultura, pecuária, pesca e abastecimento no Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, avaliar a produção desse mel, considerando o Padrão de 
Identidade e Qualidade do produto se faz de extrema importância para melhor atender o consumidor.
2. OBJETIVO
	Considerando o crescente número de consumidores 
de mel o objetivo do presente estudo é investigar as características físico-químicas e a atividade antioxidante através da análise sequestradora de radicais livres de méis 
produzidos na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro e diferenciação das distintas classes de mel a serem estudadas.
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	- Avaliar a 
maturidade das amostras através de análises de umidade e análises de açúcares totais, açúcares redutores e sacarose hidrolisada;
	- Avaliar a pureza do mel através da 
determinação de sólidos insolúveis e minerais;
	- Avaliar o nível de deterioração do mel através das análises de acidez, prova de Lund, atividade diastásica, determinação 
de hidroximetilfurfural e prova de lugol;
	- Avaliação da atividade sequestrante do radical DPPH. 
3. METODOLOGIA
3.1. Obtenção das amostras
	Amostras de mel 
serão coletadas aleatoriamente em 2019, fornecidas por apicultores locais da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. As amostras fornecidas serão transportadas 
(5±2°C) até o laboratório para realização das análises, na Faculdade de Nutrição, Universidade Estácio de Sá, Polo Niterói. As análises de Padrão de Identidade e Qualidade 
do mel serão realizadas com base nos protocolos da AOAC (1990 e 1980).

3.2. Análises de avaliação da maturidade
3.2.1. Umidade
	A determinação da umidade do 
mel será realizada através de dessecação direta em estufa a 105ºC. Para facilitar a evaporação das moléculas de água será realizada mistura da amostra com areia seca, 
previamente tratada com ácidos e bases diluídos. As amostras serão pesadas a cada hora, até peso constante e o cálculo do percentual de umidade será realizado ao final 
do experimento. A análise será realizada em triplicata.
3.2.2. Açúcares totais, açúcares redutores e sacarose hidrolisada
	Para análise dos componentes açúcares totais, 
açúcares redutores e sacarose hidrolisada será utilizado o método de Fehling, que leva em consideração a redução do cobre a partir do açúcar redutor, em 
triplicata.
	Será preparada solução de mel 1% (p/v) em balão volumétrico. A solução será transferida para bureta. Em um erlenmayer será adiionado 5mL de solução 
Fehling A, 5mL de solução Fehling B e 20mL de água, a titulação será realizada sob aquecimento. Dessa forma considerando o título da solução de Fehling será obtido 
através de cálculo o teor (%) de açúcar invertido na amostra.
	A determinação de açúcares totais será realizada posterior à hidrólise da solução de mel 1% (p/v) utilizando 
ácido clorídrico e aquecendo a temperatura adequada para hidrólise total. Hidróxido de sódio será utilizado para neutralizar a reação antes da titulação. Em um 
erlenmayer será adiionado 5mL de solução Fehling A, 5mL de solução Fehling B e 20mL de água, a titulação será realizada sob aquecimento. Dessa forma considerando o 
título da solução de Fehling será obtido através de cálculo o teor (%) de açúcar invertido na amostra. Para obtenção do teor (%) de açúcares totais e sacarose hidrolisada 
será considerado a fórmula: Açúcares totais = Açúcar invertido + Sacarose hidrolisada
3.3. Análises de avaliação da pureza do mel 
3.3.1. Sólidos insolúveis em 
água
	Para análise de sólidos insolúveis será pesado 20g de mel, que será dissolvido em 30mL de água aquecida. A solução será filtrada em papel de filtro e secada em 
estufa 105ºC até peso constante. A análise será realizada em triplicata.
3.3.2. Minerais
	Pesar 2g de amostra e calcinarem mufla (550ºC) por um período de no mínimo 
uma hora, até se obter as cinzas. O valor final será obtido pelo cálculo do peso final (cadinho + cinzas) – Peso do cadinho. A análise será realizada em triplicata.
3.4. 
Análises do nível de deterioração do mel
3.4.1. Acidez
	A análise de acidez será realizada em triplicata por titulação e para tal será preparada solução de mel 20% (p/v), 
10mL dessa solução serão transpassados para um erlenmayer, será adicionado 3 gotas do indicador fenolftaleína e posteriormente será realizada titulação utilizando 
NaOH 0,01M. O teor de acidez do mel será expresso em mileEqg/Kg de mel.
3.4.2. Prova de Lund
	A análise de substâncias aminadas será realizada por prova de Lund. 
Em uma proveta com rolha esmerilhada será adicionado 20mL de solução de mel 20% (p/v) e 5mL de solução de ácido tânico 0,5% (p/v). A solução será agitada e mantida 
em repouso por 24 horas para sedimentação do precipitado. Volumes entre 3 e 6mL de precipitado serão considerados normais, acima de 6mL será considerado fraude 
no produto por uso de hidrolisado proteico na alimentação das abelhas.
3.4.3. Atividade diastásica
	A atividade diastásica do mel será avaliada de maneira qualitativa. 
Em um tubo de ensaio será adicionado 5mL de solução de mel 20% (p/v) e no outro 5mL de amido 1%. As soluções serão deixadas em banho-maria por 1 hora e após 
retirada serão adicionadas de 3 gotas de lugol, o lugol reage com a dextrina formando um composto castanho-esverdeado, característico do mel na presença da enzima 
diástase.
3.4.4. Análise de hidroximetilfurfural (HMF) por reação de Fiehe
	O HMF é produto da desidratação da glicose e da frutose, processo favorecido em meio ácido 
ou por aquecimento. Para verificar a presença de HMF nas amostras de mel será realizada análise qualitativa através da reação de Fiehe, para tanto será preparada 
solução de mel 20% (p/v), 10mL dessa solução será colocada em proveta com rolha esmerilhada, adicionado 5mL de clorofórmio e deixado em repouso por 10 minutos. 
Ao final será retirada com pipeta a fração orgânica da análise e colocada em uma cápsula, onde será adicionado 0,5g de ressorcina e 5 gotas de ácido clorídrico. A amostra 
de mel que tiver em sua composição HMF adquire cor vermelha ao reagir com a ressorcina clorídrica.
3.4.5. Prova de Lugol
	Para identificar fraude no produto ou 
determinar se o produto é ou não considerado mel será realizada a prova de Lund. Será adicionado 5mL de solução de mel 20% (p/v) em um tubo de ensaio, em outro 
será realizado branco positivo com solução de amido 20% (p/v). Aos tubos serão adicionadas 3 gotas de lugol e os tubos serão agitados. Ao final o iodo ao reagir com a 
dextrina forma um complexo de coloração castanho-esverdeado e o branco positivo forma uma coloração azul. 
3.5. Avaliação da atividade sequestrante do radical 
DPPH
	A medida da atividade sequestrante do radical DPPH será realizada de acordo com a metodologia descrita por Brand-Williams e Berset (1995). O DPPH (1,1-difenil-
2-picrilidrazil) é um radical livre estável que aceita um elétron ou um radical de hidrogênio para tornar-se uma molécula diamagnética estável e, desta forma, é reduzido 
na presença de um antioxidante. Para avaliação da atividade antioxidante as amostras de mel será adicionadas para reação com o radical estável DPPH, em uma solução 
de etanol. Na forma de radical, o DPPH possui uma absorção característica a 515 nm, a qual desaparece após a redução pelo hidrogênio arrancado de um composto 
antioxidante. A redução do radical do DPPH será medida através da leitura da absorbância a 515nm em 60min de reação. A atividade antioxidante será expressa de 
acordo com a equação de Mensor et al. (2001), descrita abaixo:
%AA = 100 - {[(Abs amostra – Abs branco) X 100] / Abs controle}
 3.6. Análise estatística

Os dados 
serão apresentados por meio da estatística descritiva como média aritmética e desvio-padrão. Será utilizado o software GraphPad inStat, para a realização das análises e 
aceito um nível de significância de 5%. Análise de componentes principais (PCA) será usada para discriminar entre amostras e Square (PLS) para quantificar o teor de 
adulterante de mel nas amostras a serem analisadas.
À partir dessas análises espera-se avaliar e classificar os méis analisados de acordo com o Padrão de Identidade e 
Qualidade e avaliar seu efeito protetor, indicando seus benefícios a saúde humana.
4. VIABILIDADE FINANCEIRA
	As análises serão realizadas no Laboratório 
Multidisciplinar na Faculdade de Nutrição da Universidade Estácio de Sá, Polo Niterói, considerando uso dos equipamentos disponíveis no laboratório. As amostras serão 
fornecidas pelos apicultores regionais e os custos relacionados às análises limitam-se aos reagentes a serem utilizados segundo 
cotação.

Reagentes	                                                                    Laboratório	Preço (R$)
Reagente de  Fehling B 1litro	                                          QuimLab       	51,02
Ácido 
clorídrico 37% PA 1 litro	                                             NEON	        50,00
Hidróxido de sódio PA 500g	                                 Dinâmica química	50,00
Papel de filtro qualitativo n° 
2, diâmetro 11,0cm Advantec - 100 unid.	
                                                                                            Analítica química	75,63
Solução Indicadora Fenolftaleina 1% (indicador de 
pH) 	QuimLab 	19,65
Ácido Tânico PA 250g	                                                              Proquímios	66,00
Lugol 5% iodo inorgânico 30 ML	                                Oficial Farma 
	24,50
Resorcina PA 100g 	                                                            ALPHATEC	35,00
1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl radical; 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical) 
50g	                                                                                              Santa Cruz	120,00
	                                                                                           Preço total=	491,80


Lattes: http://lattes.cnpq.br/5634863738259432

sexta-feira, 8 de março de 2019 Página 194 de 203



SaúdePROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2019 UNESA

Cronograma:
	                                                                                                        TRIMESTRE 2019
ATIVIDADES	                                                                                          1	2	3	4
Elaboração de 
relatórios m

sexta-feira, 8 de março de 2019 Página 195 de 203



SaúdePROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2019 UNESA

PESQUISADOR(A): Vinicius Cotta De Almeida
Plano de trabalho vinculado ao curso: Medicina

@: vini-cotta@uol.com.br

PROJETO: Bioinformática aplicada à imunologia médica: construção de ferramentas para auxiliar o avanço da imunologia de sistemas

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução
	Nos últimos dez anos, o aprimoramento das tecnologias aplicadas no sequenciamento de ácidos nucleicos permitiu uma revolução em diversas áreas da 
pesquisa biomédica. Esses avanços nos possibilitaram adentrar em uma era onde acompanhamos o acontecimento de um processo biológico através dos padrões de 
expressão de todos os genes codificados por um ou mais genomas envolvidos nesse processo. Atualmente, podemos interpretar diferentes fenótipos à luz das 
informações sobre as centenas ou milhares de mutações que as células ou os organismos carregam em seu genoma. Cada vez mais, essas novas abordagens científicas 
vêm impactando os conhecimentos da medicina. De fato, já pode ser observado um aumento vertiginoso dos dados de sequenciamento em larga escala de amostras 
coletadas de pessoas saudáveis ou de indivíduos que apresentam algum tipo de processo patológico.
Nesse contexto, com o avanço das tecnologias de alto desempenho, 
a biologia computacional e a biologia de sistemas ganharam ainda mais importância. 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 a partir da 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), e que organizam a informação obtida em modelos de rede e modelos preditivos. Esses 
resultados produzidos em larga escala e disponibilizados para acesso e análise levam ao desafio da organização da captura, armazenamento e integração dos dados de um 
conjunto de estudos.
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 (3). 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 sistema imune. 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, a aplicação de distintas abordagens analíticas 
(e.g., transcriptomas, proteomas, metabolomas, microbiomas) permitem construir uma visão global das complexas interrelações presentes no sistema imune (1). De fato, 
têm sido relatados diversos exemplos de abordagens de imunologia de sistemas buscando a geração de novos dados científicos com aplicações clínicas de intervenção 
terapêuticas potenciais (4,5). 
É importante ressaltar que 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. Contudo, nossos estudos preliminares revelaram 
uma escassez de bases de dados que integrem informações experimentais sobre a expressão gênica de pacientes afetados por doenças de base imunopatológica. Esse 
achado se apresentou em claro contraste à busca realizada por plataformas de dados clínicos de pacientes com câncer. Conforme esperado, por compreender uma área 
com a mais extensa exploração de dados clínicos provenientes de estudos experimentais com amostras de tecidos de pacientes, a pesquisa em câncer apresenta diversos 
bancos de dados que já integram dados clínicos com a expressão gênica (RNAm, microRNA e non-coding RNA). 
Em conjunto, esses dados revelam a necessidade de 
criação de um banco de metadados de experimentos de expressão gênica com pacientes portadores de enfermidades imunológicas. Dessa forma, o presente projeto 
propõe avanços para estudos de sistemas em imunologia, através do desenvolvimento de um banco de dados e uma plataforma de acesso via web específicas para 
análises de transcriptoma de amostras de pacientes com doenças de base imunopatológica. Com essa abordagem, acreditamos que novos dados científicos serão gerados 
para a melhor compreensão de processos imunopatológicos relevantes e para potenciais aplicações clínicas.

2. Objetivos 
2.1. Objetivo Central:
Investigar dados de 
expressão gênica de pacientes com doenças de fundo imunológico a partir da construção de uma base de dados que sirva como ferramenta online para promover o 
avanço da imunologia de sistemas.

2.2. Objetivos específicos:
i) modelagem dos metadados coletados no NCBI para criar a primeira versão do banco de metadados de 
experimentos de expressão gênica de pacientes com doenças de fundo imunológico;
ii) criar a concepção de leiaute para a plataforma que será utilizada para acessar o 
novo banco de dados;
iii) executar análises de bioinformática gerando novos metadados para construção da segunda versão do banco de dados;
iv) interpretação do 
significado biológico dos grupos gênicos diferencialmente expressos em paciente com doenças de fundo imunológico.

3. Metodologia (da pesquisa com indicação das 
etapas)
Etapa 1- Criar a primeira versão do banco de dados e plataforma de acesso:
	Atualmente, existem 210 experimentos de transcrição gênica feitos com amostras 
de pacientes portadores de pelo menos uma das 7 doenças de fundo imunológico analisadas: artrite reumatoide, diabetes mellitus tipo 1, distrofia muscular de 
Duchenne, esclerose múltipla, pênfigo vulgar, vitiligo e esclerodermia. Os metadados desses experimentos serão sistematizados para construção da primeira versão do 
banco de dados. Está sendo realizado um estudo sistemático dos atuais bancos de dados com finalidades similares na área de câncer e na área de imunologia para balizar 
a criação do leiaute da plataforma de acesso ao banco de metadados. Existem algumas plataformas, como por exemplo o ImmuneSpace (6) e o Immunome (7), que 
abordam de maneira bastante abrangente o tema da imunologia, mas não focam em estudos por doenças de fundo imunológico. Essas plataformas serão utilizadas como 
exemplos de trabalhos bem sucedidos na apresentação de dados provenientes de estudos de transcrição gênica na área da imunologia. Já para dados provenientes de 
amostras de pacientes com câncer, avaliaremos uma ampla variadade de plataformas expondo e interrelacionando experimentos de transcrição gênica. Como exemplos 
de ferramentas para o estudo de expressão gênica pacientes com câncer, podemos citar a TCGA (https://cancergenome.nih.gov/), a cbio (http://www.cbioportal.org/), a 
kmploter (http://kmplot.com/analysis/), e TNBCtype (http://cbc.mc.vanderbilt.edu/tnbc/), entre muitas outras. Essa etapa será realizada em parceria com os Professores 
Luís Alexandre Silva e André Eppinghaus, do Curso de graduação em Sistemas de Informação (Unesa), que executarão a parte de desenvolvimento do banco de dados e 
plataforma de acesso, respectivamente. Ambos os professores estão submetendo os projetos para realização dessas etapas em paralelo com esta presente 
proposta.

Etapa 2- Busca por genes diferencialmente expressos em pacientes com doenças de fundo imunológico:
Dentre os 210 experimentos de transcrição gênica 
feitos com amostras de pacientes, existem 20 transcriptomas que serão avaliados para desenharmos novos experimentos de bioinformática. Serão procurados padrões de 
genes diferencialmente expressos em doenças como artrite reumatoide, diabetes mellitus tipo 1, distrofia muscular de Duchenne, esclerose múltipla e pênfigo vulgar. O 
dado bruto referente a esses transcriptomas estão armazenados em um banco de dados do NCBI (National Center for Biotechnology Information) chamado SRA (do 
inglês, “Sequence Read Archive”). O SRA 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 a partir de diferentes estudos, de diferentes grupos de pesquisa, através da 
utilização de plataformas de sequenciamento de alta performance. Os 20 experimentos totalizam 648 corridas de sequenciamento de amostras provenientes de pacientes 
e serão o nosso objeto de estudos para os experimentos de bioinformática. Nós realizaremos uma seleção detalhada das melhores condições experimentais que nos 
possibilitem identificar genes que estão sendo diferencialmente modulados em 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 e analisados com os programas hisat2, Stringtie ou Cufflinks 2 e Ballgown ou CummeRbund 
(Bioconductor). As mesmas versões de montagem e anotação do genoma humano serão empregadas em todas as análises.

Etapa 3- Criação da segunda versão do 
banco de dados e interpretação dos resultados encontrados na etapa 2
As análises de transcriptomas geram um volume extremante elevado de informação. Utilizando 
técnicas de computação e engenharia de banco de dados com o trabalho conjunto dos Professores Luís Alexandre Silva e André Eppinghaus (Curso de Sistemas de 
Informação/Unesa), será criada uma nova versão de banco de dados e plataforma de acesso. Com base nesta ferramenta, será feito um estudo transversal da análise dos 
transcriptomas para interpretar significado biológico dos grupos gênicos diferencialmente expressos em paciente com doenças de fundo imunológico. A ferramenta a ser 
desenvolvida permitirá um acesso intuitivo e integrado aos resultados obtidos na etapa 2 do projeto.

4. Resultados esperados 
i) Criação de um banco de dados e uma 
plataforma de acesso ao banco de metadados de expressão gênica em pacientes com doença de fundo imunológico;
ii) Identificação de grupos gênicos diferencialmente 
expressos em pacientes com doença de fundo imunológico;
iii) Consolidação de um grupo de pesquisa em bioinformática médica no Curso de Medicina da Estácio, 
envolvendo estudantes de IC do curso de Medicina e 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 principal investimento se refere a computadores de alta 
performance e servidor que permita a análise intensiva de grande quantidade de dados. 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 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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PROJETO: Correlação do status nutricional e físico com o estado cognitivo do idoso

Cronograma:
01/02/2019 - 31/01/2020 - Atividades acadêmicas, seminários, debates e reuniões.
01/02/2019 - 30/04/2019 - Divulgação do projeto e recrutamento de voluntários com 
coleta de assinatura em TCLE.
01/02/2019 - 30/04/2019 - Anamnese e avaliações antropométrica

Descrição do Plano de Trabalho
1.  Introdução
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017) a população brasileira está em processo de envelhecimento, com o aumento da 
expectativa de vida nos últimos anos, resultando no aumento dessa parcela da população. Essa circunstância representa um desafio para os profissionais que atuam 
diretamente em ações que promovam a melhoria da qualidade de vida, independência funcional, capacidades cognitivas e outros fatores determinantes para a saúde do 
idoso. 
O sedentarismo, frequente na população idosa, agrava os prejuízos nos sistemas fisiológicos e biomecânicos (Rejeski e Brawley, 2006) 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 (Benedetti e Petroski, 1999; Matsudo, 2000). O envelhecimento também é acompanhado de mudanças metabólicas que repercutem no 
estado nutricional do idoso e consequentemente na composição corporal (Gaddey e Holder, 2014), aumentando a predisposição a um quadro de desnutrição e 
deficiências nutricionais (Amarya, Singh e Sabharwal, 2015). 
O declínio da massa muscular com o envelhecimento e potencializado pelo sendentarismo é um importante 
fator para a redução das funções motoras e consequentemente a autonomia funcional e qualidade de vida dessa população (Shafiee et al., 2017). A independência dos 
idosos também conhecida como autonomia funcional, representa um dos parâmetros ou conceitos mais importantes em relação à saúde, aptidão física e qualidade de 
vida dessa população. Um indivíduo com autonomia é aquele que consegue executar de forma independente e satisfatoriamente suas atividades do cotidiano, mantendo 
suas relações e atividades sociais, e livres para exercer seus direitos e deveres como cidadãos e dessa forma a perda da autonomia representa um enorme prejuízo para 
saúde e qualidade de vida (Abreu et al., 2002; Posner et al., 1995). 
As alterações naturais do processo de envelhecimento, o comportamento sedentário e aspectos que 
comprometam a adequada nutrição estão associados ao aumento da prevalência da sarcopenia na população mundial (Cruz-Jentoft et al., 2010; Fielding et al., 2011; 
Chen et al., 2014). A sarcopenia é um quadro patológico decorrente de perda progressiva da massa muscular, perda de peso, levando a redução dos níveis de força, 
aumento dos níveis de fadiga e fragilidade, finalmente levando ao comprometimento das capacidades físicas e da independência funcional (Sousa et al., 2014). Estes 
fatores estão associados ao aumento no risco de quedas, fraturas, incapacidades e dependência, hospitalização e mortalidade. De fato, o prejuízo da sarcopenia na vida 
da população idosa representa um grande impacto negativo na qualidade de vida e aumento do risco de morte (Baumgartner et al., 1998, Lauretani et al., 2003; Rizzoli et 
al., 2013). 
No contexto do diagnóstico e das intervenções terapêuticas com o idoso, o termo fragilidade tem sido empregado para tratar dos indivíduos com maior 
debilidade e vulnerabilidade. A fragilidade pode ser definida como dependência nas atividades da vida diária, vulnerabilidade a estresses ambientais, às patologias e ao 
risco de queda e aos estados patológicos agudos ou crônicos (Hogan, Macknight e Bergman, 2003). O idoso frágil deve ser considerado alvo prioritário de politicas 
públicas de saúde, bem como as ações que permitam reduzir o desenvolvimento da síndrome da fragilidade uma vez que evidências indicam relação significativa entre o 
baixo peso e a mortalidade (Gaddey e Holder, 2014, Morley, 2012), com risco de óbito estimado em 51% superior em idosos com baixo peso comparados com sujeitos 
com peso adequado, a partir de dados prospectivos do Inquérito Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (SABE) (Suemoto et al. 2015). Vários fatores influenciam a perda de 
peso em idosos, incluindo a menor ingestão de alimentos em função de limitações físicas, do uso de medicamentos anorexigênicos, dificuldades de mastigação e 
deglutição; além da deterioração progressiva das capacidades cognitivas, do o isolamento social, depressão, bem como aspectos socioeconômicos e ambientais (Ferreira 
et al, 2011, Stajkovic, Aitken, Holroyd-Leduc, 2011). 
O desempenho das capacidades e funções cognitivas dos idosos tem recebido atenção de diferentes profissionais da 
saúde, uma vez que o comprometimento dessas funções pode acarretar prejuízo ao bem estar físico e social destes sujeitos. As fases do processo de informação que 
incluem a memória, atenção, aprendizagem, raciocínio, controle da ansiedade, solução de problemas e o funcionamento psicomotor representam aspectos importantes 
das funções cognitivas. O declínio progressivo das funções cognitivas em geral inicia-se com prejuízos nos processos de memória, que se referem à qualidade e 
quantidade de informação que uma pessoa consegue reter de si mesmos em função do tempo, variando de pequenos esquecimentos com pouco impacto do dia a dia até 
casos mais severos de demência (Charchat-Fichman et al. 2005, Yassuda e Silva, 2010). O declínio das funções cognitivas ainda estão associados a prevalência da 
desnutrição nesta população (Fallon et al, 2002)
É importante ressaltar que a atenção a essa parcela da população requer abordagem multidisciplinar e múltiplas ações 
para fins de promoção de saúde e qualidade de vida, reduzindo a mortalidade. Recentemente, nosso grupo reportou que a independência funcional de um grupo de 
idosos fisicamente ativos, em centros públicos na cidade de Nova Friburgo, encontrava-se classificada como fraca, esses resultados indicaram que os níveis de autonomia 
funcional destes sujeitos estão insatisfatórios e foram comparáveis aos sujeitos sedentários, sugerindo para esse grupo que independente da participação nas atividades 
físicas propostas os indivíduos estão com baixa autonomia funcional e são comparados a sujeitos sedentários (Moraes, Corrêa e Coelho, 2018). Estes resultados justificam 
a necessidade de novas investigações, avaliações e mensurações a fim de ampliar a percepção sobre outros fatores determinantes para o desenvolvimento da sarcopenia 
e da fragilidade em idosos, favorecendo políticas públicas e ações mais adequadas para a manutenção da saúde e qualidade de vida desta parcelada da sociedade.
Neste 
sentido, o presente projeto tem como objetivo geral estimar o grau de correlação entre o nível de atividade física e o status nutricional às capacidades cognitivas, os níveis 
de humor e a fragilidade do idoso. Os objetivos específicos incluem: Avaliar o nível de atividade física, avaliar o status nutricional, avaliar o status cognitivo e o estado de 
humor, avaliar o status socioeconômico e promover políticas públicas de orientação e atendimento adequado aos frequentadores das ATIs de Nova Friburgo. 
A partir da 
execução deste estudo esperamos atingir metas que incluem quantificar e qualificar o estado das funções motoras de idosos atendidos pelo centro de convivência 
municipal na cidade de Nova Friburgo, ampliar as políticas públicas de orientação de prática de atividades físicas, conscientizar os indivíduos atendidos pelo projeto da 
importância da prática de atividades físicas, produzir conhecimento científico e comunicar os achados em congressos e revistas. Esperamos ainda estabelecer o grau de 
correlação entre fatores como os níveis de atividade física, as capacidades motoras e o status nutricional às capacidades cognitivas e a fragilidade de idosos praticantes de 
atividades físicas em centros de convivência ou sedentários da cidade de Nova Friburgo.

2.	Metodologia

Os idosos que frequentam o centro de convivência da cidade 
de Nova Friburgo 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 submetidos aos testes físicos e questionários descritos abaixo. 
Os sujeitos selecionados serão submetidos a avaliações antropométricas 
incluindo avaliação da massa corporal e a estatura, mensuradas através do uso de balança com estadiometro (Welmy®, Brasil). A perimetria de diferentes segmentos 
corporais será acessada com uso de uma trena antropométrica Sanny (Brasil). 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.
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. 
As capacidades cognitivas 
serão avaliadas através da tradução do mini exame do estado mental (MEEM) (Bertolucci et al, 1994, Almeida, 1998). Essa versão preserva as intenções da versão original 
(Folstein et al. 1975) e melhor se ajusta às especificidades da cultura brasileira. 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.
O 
status nutricional será acessado através do Mini Avaliação Nutricional® (MNA®), que correlaciona dados antropométricos a um questionário alimentar, avaliação global e 
autoavaliação do idoso. O MAN® é um ferramenta que pode ser utilizada para identificar idosos com risco de desnutrição e se correlaciona a fragilidade (Bollwein et al, 
2013). O MAN® totaliza uma pontuação máxima de 30 pontos; pontuações de 23,5 a 17 indicam risco nutricional e abaixo de 17 indicam desnutrição (Emed et al. 
2006).
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. Para correlação entre as variáveis do estudo será empregado analises de 
correlação através da obtenção de r2 para estabelecer o grau de interdependência entre dois ou mais fatores avaliados e regressão linear múltipla para avaliação de 
casualidade.

3.	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 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 de questionários: (preço médio de R$ 300,00), com financiamento próprio.
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Cronograma:
Fevereiro a Abril/2019 – reunião de planejamento do estudo, leitura das recomendações dos manuais nacionais e internacionais de dengue e chikungunya.

Maio a 
Julho/2019 – Elaboração de quadro-síntese das recomendações sobre definição de caso, classificaçã

Descrição do Plano de Trabalho
Dengue e febre Chikungunya são arboviroses de relevância para a saúde pública devido ao seu potencial epidêmico e alta carga de doença, ameaçando a saúde das 
populações, pressionando os sistemas de saúde e as economias, principalmente nos países tropicais (STANAWAY et al, 2016). 
As infecções por dengue e chikungunya 
podem produzir quadros clínicos semelhantes na fase aguda. Entretanto, dengue tem maior probabilidade de evoluir para gravidade e morte (BRASIL, 2016), enquanto 
febre Chikungunya tem maior risco de cronicidade, com predomínio de manifestações osteoarticulares, que podem comprometer as atividades laborais e consequente 
perda de produtividade (PAHO, 2017). 
A circulação simultânea na destes dois arbovírus, principalmente na Ásia e Américas, impõe maior desafio no diagnóstico 
diferencial e manejo clínico dos casos. A confirmação baseia-se na identificação do vírus por meio do isolamento, da reação de cadeia da polimerase (PCR) ou por técnicas 
sorológicas para identificação de IgM e IgG, com possibilidade de reação cruzada com outras arboviroses, como Zika virus (BRASIL, 2016).
As estratégias de vigilância e 
manejo clínico das arboviroses incluem a vigilância entomológica, epidemiológica e ambiental. O diagnóstico oportuno de casos humanos e a identificação de sinais de 
alarme para uma evolução de maior gravidade são as estratégias para a vigilância passiva e manejo clínico dos casos humanos, o que requer infra-estrutura e recursos 
humanos capacitados para o pronto reconhecimento e tratamento nas unidades de saúde, com o objetivo de reduzir a morbimortalidade (MULLER; DEPELSENAIRE; 
YOUNG, 2017; DONALISIO; FREITAS, 2015). 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma diretriz consiste em qualquer documento com recomendações para 
políticas de saúde pública ou para a prática clínica, com o objetivo de auxiliar o profissional de saúde no manejo de situações específicas e melhorar o cuidado, norteando 
a tomada de decisão clínica de acordo com a medicina baseada em evidências (WHO, 2014). 
As diretrizes elaboradas pela OMS servem como fonte de referência para 
profissionais de saúde e pesquisadores, e para nortear o desenvolvimento de diretrizes nacionais ou regionais. Dentre elas, estão a diretriz para diagnóstico, tratamento, 
prevenção e controle de dengue (WHO, 2009a) e as diretrizes sobre manejo clinico, prevenção e controle da febre de chikungunya (WHO, 2008; 2009b). Entretanto, a 
variabilidade na qualidade destes dispositivos pode ter reflexos na saúde pública, pode comprometer a adesão dos profissionais de saúde e a qualidade da assistência em 
saúde necessária ao controle destes agravos na população.
A ferramenta Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation Reporting Checklist II (AGREE II) foi proposta 
inicialmente em 2003 para avaliar a transparência do processo de elaboração das diretrizes em termos dos objetivos, métodos na busca e seleção de evidências e 
recomendações, clareza na apresentação e sugerir a aplicação de suas recomendações com independência editorial, sendo a mais amplamente utilizada a nível 
internacional (AGREE, 2003; BROUWERS; KERKVLIET; SPITHOFF, 2016). 
Até o momento, encontramos poucos estudos que avaliaram as diretrizes de vigilância e manejo 
clínico de dengue (SANTAMARIA et al., 2009; CANELO-AYBAR et al., 2016) e nenhum estudo sobre os manuais de Chikungunya. Nenhum estudo avaliou os manuais 
brasileiros.
Objetivos: a) Comparar as recomendações para a definição de caso, classificação clínica e preditores de gravidade ou cronicidade dos manuais de dengue e 
chikungunya; b)Avaliar a qualidade metodológica das diretrizes nacionais e internacionais de dengue e Chikungunya.
MÉTODOS
Estudo qualitativo de avaliação dos 
manuais de manejo clínico de dengue e chikungunya elaborados pelo Ministério da Saúde brasileiro (BRASIL, 2016, 2017), pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 
2008, 2009a, 2009b) e pela Organização Panamericana de Saúde (PAHO, 2016). Por tratar-se de uma pesquisa restrita a análise documental, dispensa apreciação ética. 


Inicialmente, serão extraídas e comparadas as recomendações para definição de caso, classificação clínica, confirmação diagnóstica e sinais de alarme preditores de uma 
evolução crônica ou grave, bem como as referências que as embasam. 
Posteriormente, quatro avaliadores, entre os quais, uma médica epidemiologista, uma enfermeira 
cursando o doutorado em Epidemiologia, ambas com expertise em vigilância em saúde, além de um economista cursando o doutorado em Epidemiologia com expertise 
em avaliação tecnológica e uma estudante de medicina irão analisar criticamente a descrição do processo de elaboração das diretrizes uma estudante de medicina irão 
analisar, de forma independente e mascarada, a qualidade metodológica das diretrizes supracitadas. Será utilizado o instrumento AGREE II, que possui 23 itens agrupados 
em seis domínios: “Escopo e Propósito” (3 itens), “Envolvimento das partes interessadas” (3 itens); “Rigor no desenvolvimento” (8 itens), “Clareza da apresentação” (3 
itens); “Aplicabilidade” (4 itens) e “Independência editorial” (2 itens). Para cada item, serão atribuídos pontuações que variam de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo 
totalmente), a menor pontuação indicando ausência ou descrição inadequada da informação e a maior, que os critérios foram completamente atendidos, indicando 
conformidade do processo (AGREE, 2003; BROUWERS, KERKVLIET, SPITHOFF, 2016). Estes avaliadores estudarão o material de suporte e manual do AGREE II e reunirão-
se para padronização dos critérios de avaliação.
Será elaborado um perfil para cada avaliador no site “My AGREE PLUS”, para inserção das respostas e comentários 
relativos a cada item para os diferentes manuais. Será calculado o escore obtido para cada avaliação a partir da soma das pontuações dos itens (pontuação obtida), bem 
como o percentual de pontuação máxima atribuída a cada domínio (pontuação máxima), descontada da pontuação mínima admissível para o domínio. Ao final, cada 
avaliador emitirá sua opinião sobre o item relativo a qualidade global das diretrizes, classificado em uma escala de um (mais baixa) a sete (mais alta). Será calculada a 
média e o desvio padrão da pontuação global dos avaliadores. Além disso, os avaliadores emitirão um parecer sobre a recomendação: recomendado, recomendado com 
modificações ou não recomendado.
Serão elaborados quadros para a síntese das recomendações e tabelas para descrever as avaliações sobre a conformidade das 
diretrizes segundo o AGREE II.
RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se produzir uma síntese das recomendações e avaliações para os diferentes manuais e identificar 
lacunas no processo de elaboração destas diretrizes. Estes resultados poderão ser úteis para o aprimoramento da qualidade de edições futuras destes documentos. 


VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
Por tratar-se de estudo de análise documental, este estudo é viável para ser realizado no período de um ano, prazo de execução do 
projeto no edital Pesquisa Produtividade da Estácio.
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução:

Os furtos e as fraudes no setor elétrico já são elementos vigentes no portfólio das distribuidoras no Brasil e existe uma enorme dificuldade para as 
concessionárias identificarem quais de seus consumidores estão com consumo irregular. Diante disso, as distribuidoras de energia elétrica têm desenvolvido estudos com 
objetivo de diminuir as perdas não técnicas. 
O furto de energia é um problema que tornou-se um ciclo vicioso. Ele gera um custo elevado na compra da energia, menor 
número de consumidores pagantes, menos impostos recolhidos, além disso, não existe economia na utilização da energia, tornando-se necessário a construção de mais 
usinas geradoras que são cada vez mais caras. 
Os furtos e fraudes refletem na tarifa da energia cobrada aos consumidores, as concessionárias são autorizadas pela 
ANEEL a repassar uma parcela desse valor não faturado aos seus clientes. 
Além de prejuízos financeiros, o furto e fraude de energia oferecem riscos e danos a sociedade. 
Os transformadores são dimensionados para atender uma determinada carga, ao serem realizadas as ligações clandestinas, esses transformadores recebem uma 
sobrecarga, podendo causar acidentes na rede elétrica, como explosões e incêndios, além de riscos físicos a população. Pode causar até interrupções no fornecimento de 
energia afetando a qualidade de serviços prestados pela distribuidora.
Como todo ato ilícito, as perdas comerciais causadas pela ação do consumidor, são consideradas 
crimes, desta forma é aberto inquérito judicial podendo levar a prisão e multa do consumidor infrator. 
 De acordo com o Código Penal Brasileiro, Artigo 155 “equiparão 
mesmo a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outro que tenha valor econômico, qualificando-a como objeto do crime de furto.” Diz ainda: “Subtrair, para si ou para 
outrem, coisa alheia móvel, cabe pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa.” Esta pena é aplicada para os famosos” gatos na rede”, para as fraudes é considerado o 
Artigo 171 que diz:” obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer 
outro meio fraudulento: cabe pena de reclusão, de um a cinco anos, e multa.” 

Anualmente, com base nos dados da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia 
Elétrica (ABRADEE) e do Tribunal de Contas da União (TCU) o Brasil gera perdas de aproximadamente dez bilhões de reais, pela prática ilícita das ligações clandestinas e 
adulteração nos medidores de energia. Diante disso, quem arca com os custos são os consumidores regulares, através dos reajustes nas tarifas, previstos nos contratos de 
privatização para compensarem parte das perdas das empresas, podendo estes chegar a 5% do valor da tarifa. A outra parte é absorvida pelas empresas mediante a 
perda de faturamento, o resultado é a redução dos lucros e pelo governo não é arrecadando em impostos. 
Este projeto visa utilizar a ferramenta WEKA para fazer um 
mapeamento nos dados das inspeções de fraude realizada na cidade de Niterói afim de identificar padrões nestes furtos encontrados nos  consumidores dessa região. 
Esta ferramenta é processada em Java e código aberto, que disponibiliza algoritmos de inteligência computacional (IC).
As distribuidoras de energia possuem enormes 
quantidades de dados que são sistematicamente coletados e armazenados eletronicamente. A Mineração de Dados visa extrair o máximo de conhecimento a partir de 
bancos de dados volumosos. Neste contexto, nota-se a necessidade de explorar a base de dados de inspeção de fraude, aplicando sobre esta o processo de descoberta de 
conhecimento – KDD (Knowledge Discovery in Databases), com objetivo de extrair informações que possam estar “implícita”, explicitando-as a fim de oferecer 
informações analíticas aos gestores para aprimorar a assertividade das futuras inspeções.


Objetivos, 
Abordar o problema de perdas comerciais de energia elétrica, 
apresentando uma metodologia capaz de identificar regiões ou grupos de consumidores propícios às fraudes no consumo de energia elétrica. Utilizando a mineração de 
dados para encontrar padrões nas áreas com possíveis fraudes de energia elétrica, com base nos dados da cidade de Niterói-RJ, fornecidos pela Concessionária de Energia 
Elétrica.
O docente bolsista também trabalha na distribuidora de energia onde é possível obter todas as informações necessárias.

Metodologia da pesquisa com 
indicação das etapas

O projeto será divido em 3 principais etapas:

1°)Descoberta dos padrões de furtos:
Para a elaboração deste projeto, serão utilizados dados 
extraídos da base de dados de inspeções de fraudes de uma distribuidora de energia elétrica que é atuante em 66 municípios do Rio de Janeiro e 2 milhões de clientes 
registrados. Porém como limitação de pesquisa será analisado apenas o município de Niterói. 

Utilizar o software WEKA( Waikato Enviroment for Knowledge Analysis) 
que é formado por conjuntos de execução de algoritmos de diversas técnicas de mineração de dados. Utiliza a linguagem Java, com a portabilidade como principal 
característica podendo ser utilizada em diferentes sistemas operacionais, além disso aproveita os principais benefícios da orientação de objeto. 
No WEKA será utilizado o 
método de Associação Apriori para localizar padrões em um conjunto de dados contendo itens que possuam relação com a ocorrência de outros itens e também o 
teorema de Bayes, onde o classificador assume que a presença de uma característica particular em uma classe que não está relacionada com nenhum outro recurso.
Para 
a tarefa de agrupamento será utilizado o algoritmo SimploKmens e assim complementar as informações obtidas na classificação e na associação. Este algoritmo agrupa 
características diferentes, porém com alguma semelhança, divide-os em grupos selecionados pelo usuário e divide em forma de tabelas, proporcionando uma 
porcentagem dos resultados.
Sendo assim, será possível obter os padrões nos furtos encontrados a partir da base de inspeções realizadas nos últimos 12 
meses.

2°Testes:
Com os padrões reconhecidos é preciso realizar testes das inspeções em campo para verificar a assertividade da pesquisa. Ou seja, serão geradas 
inspeções reais em campo e verificada a efetividade de furtos encontrados.

3°Realizar ajustes nos padrões no caso de incoerência nos resultados gerados pelos  
algoritmos do WEKA com os resultados das inspeções de testes.


Resultados esperados

Espera-se obter através da mineração de dados um padrão nos furtos de 
energia elétrica, criando assim uma técnica que seja de comum utilização para qualquer distribuidora de energia elétrica no Brasil.


Viabilidade técnica e 
econômica

Não existe nenhuma restrição técnica ou financeira, pois o Docente possui domínio da técnica de mineração de dados e as bases de informações estão 
disponíveis para uso.
O software WEKA é de uso livre.
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Descrição do Plano de Trabalho
Banco de Dados Genômicos Aplicados em Estudos Imunológicos

1.	Introdução
A disponibilidade de dados oriundos de fontes diversas e obtidos dinamicamente 
através da internet, tem possibilitado o desenvolvimento de aplicações que agilizam o processo de extração de conhecimento, tão necessário para a produção de 
pesquisas em áreas vitais para a humanidade. 
Diversas pesquisas são aplicadas através da execução sequencial de funções para a análise de dados, onde muitos desses 
dados são complexos em termos de suas estruturas. Nesse sentido, o uso das tecnologias computacionais tem uma importância cada vez maior na biologia e medicina, 
sendo imprescindível para análises dos seus vários parâmetros. Dentre as abordagens genômicas possíveis, tem destaque o conjunto de análises de transcriptomas. Esses 
estudos têm por característica a medição dos níveis de transcrição gênica em uma amostra específica, por meio do sequenciamento em uma escala que abrange todos os 
RNAs produzidos por um genoma [1][2][3]. Pode-se, de forma complementar e mais específica, trabalhar abordagens desenvolvidas com o uso da tecnologia de bancos 
de dados, considerando que a tecnologia, além de permitir a flexibilização na extração de informações fenotípicas relevantes de grandes bases de dados; favorece ainda a 
criação de consultas a partir dos dados primários, possibilitando à condução de proposições de hipóteses e, definições de novos processos moleculares e 
celulares.
2.	Problemas
Este projeto complementa o trabalho de pesquisa que vem sendo realizado na Faculdade de Medicina da Estácio sob a orientação do professor 
Dr. Vinícius Cotta de Almeida e o doutorando João Ortigão Farias. Nesse projeto, estudantes de medicina identificaram, durante a pesquisa de iniciação científica em 
curso, a necessidade de criação de um banco de metadados de experimentos de expressão gênica com pacientes portadores de enfermidades imunológicas. Dando 
continuidade a este estudo estamos propondo este trabalho que consiste em desenvolver o banco de dados, junto com uma plataforma para acessá-lo via web.
Além da 
natureza interdisciplinar do projeto e, ainda como problema a ser trabalho, observa-se que recentemente um grande volume de dados de experimentos de expressão 
gênica realizados com amostras de pacientes com doenças de fundo imunológico foi disponibilizado na plataforma do NCBI - National Center for Biotechnology 
Information - ncbi.nlm.nih.gov [4][5], instituição que divulga avanços na área de ciências da saúde, por meio de dados biomédicos e informações genômicas. Além da 
grande massa de dados, outro problema é que as sequências genéticas, assim como demais dados descritivos estão disponíveis em bancos de dados individualizados por 
experimentos como o BioProject (ncbi.nlm.nih.gov/bioproject). Porém, esses tipos de dados têm por características serem extensos e complexos e, provenientes de 
estudos experimentais e clínicos que podem ser estudados de forma transversal. Com a nova base de dados o pesquisador poderá visualizar e selecionar a informação 
pertinente ao seu estudo de forma intuitiva e integrada.

3.	Justificativa
A imunologia encontra-se em um período de expansão progressiva na geração de 
conhecimentos. Existem diversas ferramentas que podem ser usadas em sequência ou com workflows científicos; porém, tais recursos não são específicos da imunologia 
e assim, estamos propondo a criação de uma plataforma que permita um acesso intuitivo e integrado aos dados de expressão gênica de pacientes com doenças 
imunológicas como forma de impulsionar a imunologia de sistemas. Como dito anteriormente, há disponibilidade limitada de dados sobre expressão gênica de pacientes 
afetados por doenças de base imunopatológica, como a base do NCBI, mas seu uso apresenta uma complexidade significativa o que justifica o desenvolvimento de um 
banco de dados e uma plataforma de acesso para permitir uma aceleração nas pesquisas imunológicas.
4.	Objetivos
4.1 Objetivo principal
Em função do problema 
apresentado, este projeto de pesquisa propõe o desenvolvimento de um banco de dados para possibilitar pesquisas auxiliares em sistemas imunológicos, através da 
utilização de abordagens da bioinformática em análises de transcriptomas de amostras de pacientes disponíveis em bancos de dados científicos.
                       4.2 
Objetivos específicos
●
Estudar e definir o conjunto de metadados de experimentos de expressão gênica de pacientes portadores de enfermidades 
imunológicas;
●
Especificar a modelagem a partir de novas análises dos dados brutos disponibilizados no NCBI e inserção dessa nova informação no banco de 
dados.
●
Desenvolver o banco de dados na modalidade em nuvem e avaliar suas vantagens, assim como o uso do modelo de dados NO-SQL, como uma forma 
alternativa ao modelo relacional de banco de dados.
●
Desenvolver rotinas para a identificação de novas informações sobre experimentos de expressão gênica 
depositados no GenBank com possível atualização automática do nosso banco de 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 na bioinformática.
A 
pesquisa proposta está dividida nas seguintes etapas:
•
Seleção do tema: Banco de Dados Genômicos Aplicados em Estudos Imunológicos;
•
Formulação do problema: 
os recursos da área de banco de dados na nuvem quando aplicados aos estudos de sistemas em imunologia podem acelerar o processo de análise de desses 
dados?
•
Coleta de dados e definição de metadados: a coleta dos dados necessários será realizada por meio de rotinas de extração automática desenvolvidas para o 
banco de dados BioProject. Serão avaliadas também ferramentas para o estudo de expressão gênica pacientes com câncer, entre elas: TCGA 
(https://cancergenome.nih.gov/), a CBIO (http://www.cbioportal.org/), a Kmploter (http://kmplot.com/analysis/), e TNBCtype (http://cbc.mc.vanderbilt.edu/tnbc/), 
entre muitas outras. Os metadados desses experimentos serão sistematizados para construção da primeira versão do banco de dados;
•
Estudo e escolha dos recursos a 
serem usados na implementação da proposta: inicialmente serão utilizados apenas metadados dos experimentos de expressão gênica depositados nos bancos de dados 
em estudo. Em uma segunda etapa será desenvolvida a segunda versão do banco de dados visando interpretar o significado biológico dos grupos gênicos 
diferencialmente expressos em pacientes com doenças de fundo imunológico;
•
Comunicação dos dados por meio do relatório final: serão escritos dois artigos e serão 
realizadas as apresentações obrigatórias do trabalho em campi a serem definidos. Os resultados serão importantes também para a contagem da produção do Grupo de 
Pesquisas na UNESA no qual sou líder: 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 16 anos de experiência na área de banco e análise de dados no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro. Quanto ao conhecimento da área da genética, dois pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz estarão envolvidos no projeto e, outro professor do curso de 
Sistemas de Informação participará como desenvolvedor do sistema.
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 no Laboratório de Pesquisas da Fiocruz, mas pretende-se 
obter máquinas com uma configuração mais avançada por meio de proposta aos órgãos de fomento. Pretende-se utilizar softwares livres e efetivar a hospedagem do 
banco de dados em computação em nuvem.
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução

Em sua curta história, os jogos digitais alcançaram uma enorme popularidade e já em 2007 a indústria dos jogos digitais ultrapassou o faturamento da 
indústria cinematográfica (GROWTH... , 2008). Em 2017 este faturamento superou U$ 100 bilhões (TRENDS... , 2017; 2017 GLOBAL GAMES... , 2017). 
Mas educadores 
também consideram os jogos ferramentas potenciais para o aprendizado, propondo 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). “Jogos sérios” (serious games), são jogos com outra finalidade além do 
entretenimento, usados como meio de treinamento, complementos à educação formal, veículos de conscientização e até ativismo, (RITTERFELD; CODY; VORDERER, 2009; 
SILVEIRA, 2009). Hoje são um setor importante da economia criativa em constante crescimento.
Contudo, se criar jogos de entretenimento exige diversos 
conhecimentos, o desenvolvimento de jogos sérios é ainda mais complexo, incorporando o conteúdo específico para aprendizado, além de estimular uma resposta ativa 
fora do jogo. Esta complexidade, tanto técnica quanto conceitual, tornava difícil a consolidação de técnicas de desenvolvimento, principalmente ao se ensinar o 
desenvolvimento de jogos sérios na graduação.
Por isso, conduzimos ainda em 2017, neste mesmo programa de Pesquisa Produtividade, o estudo “Serious Games: 
conceito, aplicações e métodos de desenvolvimento”, objetivando criar uma metodologia de desenvolvimento de serious games, adaptada para o ensino superior. Um 
dos resultados desta pesquisa foi o trabalho “Proposta de Um Método Descritivo Formal de Regras de Jogos Sérios”, apresentado como paper no Simpósio Brasileiro de 
Jogos e Entretenimento Digital — SBGames 2017 (disponível em http://www.sbgames.org/sbgames2017/papers/ArtesDesignFull/175341.pdf), que também será 
publicado como artigo na próxima edição do periódico científico Acta Ludica. Os achados da pesquisa também estão sendo aplicados experimentalmente com alunos do 
curso de Jogos Digitais do campus Nova América.
Com o conhecimento já obtido, aqui propomos nova pesquisa, avançando em um tema correlato, os policy-making 
games, ou jogos para discussão e desenvolvimento de políticas públicas e privadas. Eles já são frequentes em países como a Holanda, mas virtualmente desconhecidos no 
Brasil. 
Esta prática é herdeira direta do uso de jogos e simulações analógicas como elemento de apoio à tomada de decisões na definição de políticas militares que 
floresceu nos Estados Unidos durante os anos 70 e 80 (MAYER, 2009), seguida pela já conhecida prática de jogos como exercícios para fortalecimento de equipes 
(WARMELINK et al., 2017). Com o avanço da tecnologia, os jogos digitais passaram a permitir simulações mais elaboradas ao integrar enorme complexidade de dados 
com a interação social de múltiplos atores (MAYER, 2009).
Hoje, os policy-making games tornam-se mais relevantes à medida que os elementos da sociedade passam a 
ser encarados como sistemas complexos, de difícil gerenciamento. Simulações computacionais podem ajudar neste contexto, mas não são capazes de simular a 
irracionalidade e subjetividade do comportamento humano. Ao conectar os mecanismos objetivos de simulação à participação de seres humanos através de jogos, é 
possível capturar este comportamento social, fazendo com que o jogador se torne parte do modelo e também um participante ativo na solução do problema, tornando o 
jogo uma representação de um sistema complexo de múltiplos atores (VAN BILSEN; BEKEBREDE; MAYER, 2010). Assim, jogos podem permitir a experimentação e 
refinamento de estratégias em um ambiente seguro para só então serem aplicadas no mundo real. Isto é particularmente relevante em sistemas complexos onde diversos 
atores interagem dinamicamente, como na gestão pública, ONGs e diversos contextos do mundo corporativo e empresarial, envolvendo numerosos atores, instituições, 
mecanismos, regulamentações e infraestrutura (MAYER, 2008).
Entretanto, os policy-making games ainda são muito novos, particularmente no Brasil, onde 
praticamente inexistem. Deste modo, não há metodologias consolidadas para seu desenvolvimento que possam ser adequadamente ensinadas no contexto de cursos de 
graduação. Não basta uma metodologia que contemple aspectos técnicos somente, mas também os aspectos sociais que permeiam as relações humanas, de modo a 
negociar e equilibrar os interesses e demandas das várias partes interessadas no projeto, garantindo que eles sejam ouvidos sem se desviar dos objetivos primordiais do 
projeto nem dos interesses do público-alvo. É necessário um esforço adicional para compreender os diferentes enquadramentos para poder estabelecer pontes entre as 
perspectivas destes diferentes grupos (MAYER; WARMELINK; ZHOU, 2016). 
Assim, este projeto propõe a investigação deste tema em outra cultura a fim de extrair 
métodos que possam ser aplicados no cenário brasileiro de modo a gerar diretrizes para o ensino do desenvolvimento de policy-making games. 
A Holanda se destaca 
como um país onde há vasta pesquisa neste campo. Um dos maiores especialistas internacionais no tema é o professor holandês Igor Mayer, da Universidade de Ciências 
Aplicadas de Breda (NHTV) com larga experiência em policy-making games. Neste país eu farei meu pós-doutorado sobre jogos para políticas de saúde de janeiro a julho 
de 2019, como pesquisador convidado da NHTV e tendo Mayer como orientador. 
Dessa forma, o período na NHTV é uma oportunidade única para pesquisar também os 
aspectos metodológicos dos policy-making games a fim de propor diretrizes para ensiná-los aos alunos de graduação, particularmente os do curso de Jogos Digitais da 
Universidade Estácio de Sá. Na NHTV terei acesso a professores e profissionais que trabalham com o tema, bem como uso de sua vasta biblioteca sobre game design. 
Utilizar este período no exterior para levantar estas informações e, posteriormente, na volta ao Brasil, codificar este conhecimento em conteúdo disciplinar para inclusão 
no curso de Jogos Digitais será uma forma de contribuir eficazmente com o curso, atualizando-o frente às novas demandas do mercado e capacitando melhor nossos 
alunos para uma atuação bem-sucedida.

Objetivo

Desenvolver diretrizes para o ensino do desenvolvimento de jogos sérios para criação de políticas públicas e 
privadas (policy-making games) no contexto do ensino superior, que possa ser aplicável na graduação de Jogos Digitais da Universidade Estácio de Sá, visando ampliar o 
leque de áreas de atuação dos alunos quando formados. 

Metodologia da Pesquisa

O projeto seguirá as seguintes etapas metodológicas:

1)	Pesquisa 
Bibliográfica
As obras abaixo são pontos de partida, mas a pesquisa incluirá outros trabalhos em seu curso, principalmente em artigos e livros acadêmicos disponíveis na 
biblioteca da NHTV. 

18, 2010.

policy and the politics of gaming: A review. Simulation & Gaming, v. 40, n. 6, p. 825-862, 2009. 

on Social Learning and Stakeholder Collaborations for Transboundary Watershed Management of the St. Lawrence River Basin. Water, v. 8, n. 5, p. 175, 
2016.

2)	Levantamento de jogos
Seleção de policy-making games holandeses e europeus para formar o corpus de análise.
3)	Análise experiencial
Análise e 
experimentação de policy-making games considerados mais emblemáticos.
4)	Análise documental
Análise de artigos, relatórios e material de apoio produzidos sobre os 
jogos. 
5)	Organização dos elementos formais 
Avaliação dos jogos usando conceitos de Schell (2008), Adams (2012) e do Modelo Relacional de Análise  de Games, ou 
MoRAG (VASCONCELLOS; CARVALHO; ARAUJO, 2017). Não haverá testes com indivíduos neste estudo, mas seus resultados permitirão testes com alunos a serem 
desenvolvidos em um projeto de pesquisa posterior. 
6)	Formulação final das diretrizes
O relatório final trará diretrizes para o ensino do desenvolvimento de jogos 
sérios para criação de políticas públicas e privadas (policy-making games) no contexto do ensino superior.

Resultados esperados

Uma proposta de diretrizes para o 
ensino do desenvolvimento de jogos sérios para criação de políticas públicas e privadas (policy-making games) no contexto do ensino superior, que possa ser aplicável na 
graduação, em especial a de Jogos Digitais da Universidade Estácio de Sá. 

Viabilidade Técnica e Econômica

O projeto é viável técnica e economicamente. O 
proponente terá pleno acesso à bibliografia necessária através da universidade holandesa (NHTV), não incorrendo em nenhum tipo de ônus. Não há necessidade de 
bolsistas ou serviços de terceiros, nem de equipamentos ou softwares específicos. 
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